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Voor God en mijn koning is het verhaal van kolonel Francisco Verdugo over zijn
belevenissen in de oostelijke helft van het huidige Nederland en het aangrenzende gebied, dat nu deel uitmaakt van de Duitse Länder Nedersaksen en
Noordrijn-Westfalen.
Nadat de stad Groningen in maart 1580 de zijde van de Spaanse koning
had gekozen, brak in de noordelijke gewesten het oorlogsgeweld los. De gouverneur of stadhouder van dat gebied, de jonge George van Lalaing, graaf van
Rennenberg, slaagde erin de rebellen uit de Ommelanden te verjagen, maar
in Westerlauwers Friesland was hij minder succesvol. Alexander Farnese, ’s
konings gouverneur-generaal in de Nederlanden, besloot hem te helpen en
stuurde de ervaren Spaanse kolonel Francisco Verdugo met versterkingen naar
het noorden. Terwijl Verdugo met zijn speciaal voor deze expeditie opgerichte
Waalse regiment onderweg was, stierf Rennenberg te Groningen aan de pest.
De kolonel werd daarom belast met het opperbevel over alle koninklijke
troepen in het gouvernement en kreeg ook opdracht om de functie van waarnemend stadhouder te vervullen totdat een definitieve gouverneur zou zijn
benoemd. Het liep echter anders dan de bedoeling was geweest. Verdugo werd
zelf gouverneur en zijn ingrijpen leverde geen blijvend succes op. Integendeel.
De opstandelingen slaagden erin de aan Verdugo toevertrouwde gebieden
stapsgewijs verder in het nauw te brengen. In 1594 werd de stad Groningen
door het Staatse leger veroverd. Daarmee ging het grootste deel van de noordelijke gewesten voor de koning verloren.
Verdugo was een van de beste veldheren van zijn tijd. Daarom zette de gouverneur-generaal hem veelvuldig in voor operaties buiten zijn eigen gouvernement. Als gevolg daarvan gaat Verdugo’s verslag over zijn jaren als legerleider
en gouverneur in de noordelijke gewesten niet alleen over Noord-Nederland,
maar ook over gebeurtenissen in Overijssel, Gelderland, Limburg en aan de
Nederrijn.
Verdugo’s verslag is al vaker gebruikt voor de Nederlandse geschiedschrijving. Reeds de zeventiende-eeuwse historicus Pieter Bor laat in zijn grote
geschiedwerk over de Nederlandse Opstand merken dat hij uit Verdugo’s
tekst heeft geput. De meeste moderne historici beperken zich tot een paar passages uit een incomplete en op verschillende plaatsen minder betrouwbare
Nederlandse vertaling, die in de jaren zestig van de vorige eeuw is gemaakt.
Deze vertaling is niet uitgegeven, maar kopieën ervan berusten in de depots
van enkele Nederlandse archieven en bibliotheken.
In verband met mijn onderzoek naar de geschiedenis van Stad en Lande in
de periode 1580-1594 stuitte ik op Verdugo’s tekst, zoals die in 1891 door de
Belgische archivaris Henri Lonchay is uitgegeven. Ik raakte weldra geboeid
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door de aard en toon van het verhaal. In de eerste plaats kwamen de aantekeningen van de Spaanse kolonel me voor als een opmerkelijk persoonlijk
getuigenis van een man, wiens lot niet anders dan tragisch genoemd kan
worden. Doordat er vele andere bronnen zijn die licht werpen op de door hem
beschreven gebeurtenissen, zijn we in de gelegenheid Verdugo’s herinneringen nader te illustreren, te verduidelijken of te corrigeren. Wanneer we die
informatie bij de lectuur van Verdugo’s tekst betrekken, wint het persoonlijke
element daarin nog meer aan reliëf en krijgen we een scherper beeld van zijn
waarde als historische bron. In de tweede plaats is er het voor de Nederlandse
geschiedschrijving ongebruikelijke gezichtspunt van waaruit Verdugo’s verslag is geschreven: dat van een hooggeplaatste functionaris aan de kant van
‘de vijand’. Gelukkig hoeven we de Spanjaarden tegenwoordig niet alleen
maar als tegenstanders te zien die bestreden moeten worden. Ons begrip van
‘de Opstand’ en de wording van de Nederlandse natie is juist gediend met
een poging ons te verdiepen in de motieven, denkwijzen en problemen van
‘de tegenpartij’. Tenslotte speelden Verdugo’s activiteiten zich af buiten de
kerngebieden van de Nederlandse Opstand en zelfs buiten de grenzen van
het latere Nederland. Verdugo’s herinneringen en de personen die zijn relaas
bevolken laten de lezer in gedachten een groot deel van West-Europa doorkruisen en wijzen hem op de Europese samenhang van de gebeurtenissen, een
samenhang die door de gebruikelijke exclusieve focus op Holland en Zeeland
meestal buiten beeld blijft.
Ik besloot daarom Verdugo’s herinneringen te vertalen en de vertaling te
voorzien van toelichtende noten. Op basis van het door mij verzamelde materiaal formuleerde ik aantekeningen bij alles wat daarvoor aanknopingspunten
bood. Het resultaat was echter een erg onevenwichtig boek. Om te beginnen was de annotatie zo omvangrijk geworden, dat ze de lezer het zicht op
Verdugo’s tekst zo goed als volledig benam. Verder liet ook de balans binnen
de toelichting veel te wensen over. Passages waarin Verdugo zijn belevenissen
in de stad Groningen of het noordelijk kustgebied beschrijft, kon ik dikwijls
met uitgebreide verhandelingen illustreren of corrigeren, maar zijn mededelingen over activiteiten en gebeurtenissen elders moest ik grotendeels onbecommentarieerd laten. Omdat het me niet mogelijk is om de Groningse en nietGroningse passages op een enigszins evenwichtige manier toe te lichten en het
me toch zinvol voorkwam om Verdugo’s tekst voor Nederlandstaligen toegankelijk te maken, heb ik besloten de aantekeningen bij de vertaling over de hele
linie sterk te besnoeien. Uiteraard heb ik de informatie laten staan die mij voor
een goed begrip van de tekst noodzakelijk leek. Daarnaast heb ik echter nog
vele minder wezenlijke details gespaard omdat ik ze zelf interessant of verrassend vond. Tenslotte heb ik op een aantal plaatsen opmerkingen gemaakt die
de lezer moeten helpen zich een beeld te vormen van de betrouwbaarheid van
Verdugo’s verslag als historische bron. De geschrapte aantekeningen komen
wellicht nog van pas voor de studie die ik over de Groninger geschiedenis in de periode 1580-1594 voorbereid en waarin de verhouding tussen de
Groninger autoriteiten en de koninklijke regering centraal zal staan.
Ik dank mevrouw dr. Rina Walthaus van de Rijksuniversiteit Groningen
die zo vriendelijk was om samen met mij een aantal duistere passages in
Verdugo’s tekst door te nemen en mij te helpen bij de interpretatie ervan. Ook
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voor dit boek heb ik weer dankbaar gebruik gemaakt van de kritische opmerkingen en suggesties die ik van de redactie van de Groninger Historische
Reeks mocht ontvangen. Een van die adviezen betrof het opnemen van kaarten
die de tekst zouden kunnen verduidelijken. Net zoals eerder voor mijn publicaties Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594 en
Groningen, een stad apart, is mijn collega Henk Kampen zo vriendelijk geweest
om de gewenste kaartjes te maken. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk.
Tenslotte dank ik de Stichting Erven A. de Jager, die door haar financiële steun
de uitgave van dit boek heeft mogelijk gemaakt.

Groningen, najaar 2008
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‘Friesland’ aan het einde van de zestiende eeuw. Het westen is boven.
Deze in 1592 gemaakte kaart toont het grootste deel van Verdugo’s gouvernement. Dit omvatte behalve de
huidige provincie Fryslân ook Stad en Lande, Drenthe, Overijssel en de heerlijkheid Lingen. Het laatstgenoemde gebied hoorde bij Westfalen en is hier niet weergegeven.
In de cartouche rechtsboven lezen we:
Frisiæ antiquissimæ trans Rhenum provinc[iæ] et adiacentium regionum nova et exacta descriptio. Joan Bussemecher excudit Coloniæ Agr[ippinæ]
(‘Nieuwe en precieze beschrijving van de aloude provincie Friesland aan gene zijde van de Rijn, met de
aanliggende gebieden. Gegraveerd door Joan Bussemecher te Keulen’).
De afgebeelde kaart is afkomstig uit het ‘Geographische Handbuch’ van M. Quad, dat in 1600 te Keulen verscheen.
(GrA T817- 985)

Inleiding1

De Spaanse kolonel Francisco Verdugo was de laatste gouverneur van koning
Filips II in het noordoosten van het latere Nederland. Zijn gouvernement
werd door hemzelf en regeringsfunctionarissen in Brussel en Madrid kortweg ‘Frisia’ of ‘Friesland’ genoemd.2 Het bestond uit de huidige Nederlandse
provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel. Ook de heerlijkheid
Lingen, die nu deel uitmaakt van het Duitse Nedersaksen, behoorde bij
Verdugo’s ambtsgebied. Het verlies van Groningen, de belangrijkste stad van
het gouvernement, maakte een einde aan Verdugo’s ‘Friese’ periode. Toen dit
einde in zicht kwam voelde Verdugo zich genoodzaakt stelling te nemen tegen
de beschuldigingen die al geruime tijd in kringen van de koninklijke regering
te Brussel tegen hem werden ingebracht. Zoals hij zelf in de inleiding op zijn
verslag over zijn ‘Friese’ jaren zegt, meende hij dat niet beter te kunnen doen
dan door precies op te schrijven wat er gedurende zijn stadhouderschap was
gebeurd. Het resultaat van Verdugo’s poging zich te rechtvaardigen is het hiernavolgende boek. Het is een – uiteraard – zeer subjectief verhaal over gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in een gebied dat lang buiten het blikveld
van de Nederlandse geschiedschrijvers over de Opstand is gebleven, gezien
vanuit een door diezelfde historici nagenoeg geheel veronachtzaamd gezichtspunt: dat van een trouw aanhanger van de koning van Spanje.3

1

2

3

Deze inleiding bouwt voort op de voortreffelijke Introduction die Henri Lonchay vooraf liet gaan aan zijn
editie van de tekst van Verdugo’s Commentario (Henri Lonchay ed., Commentario del coronel Francisco
Verdugo de la guerra de Frisa en XIIII años que fue governador y capitan general de aquel estado y exercito por
el Rey D. Phelippe II, nuestro señor (Brussel 1899) pp. i-lii).
In de oudste Spaanse editie (1610) van Verdugo’s herinneringen wordt het gebied aangeduid als ‘Frisa’.
In zijn correspondentie bediende Verdugo zelf zich van de naam ‘Frisia’ of ‘Frise’. Doordat Verdugo onder
de woorden ‘Friesland’ en ‘Fries’ meestal iets anders verstond dan de moderne lezer gewend is, is het
gebruik van deze benamingen verwarrend. Daarbij komt dat Verdugo zelf niet altijd consequent is in het
gebruik van zijn termen. Wanneer de auteur in zijn tekst zelf deze woorden – of liever: de Spaanse equivalenten ervan – gebruikt, heb ik ze zonder aanhalingstekens overgenomen, ook al doelt hij dan vaak op zijn
hele gouvernement. Wanneer ik in de inleiding of de noten de woorden ‘Friesland’ en ‘Fries’ in de destijds
niet ongewone, ruime betekenis gebruik, plaats ik ze tussen aanhalingstekens. In de gevallen waarin ik
alleen het gebied van de Nederlandse provincie Fryslân en zijn bewoners op het oog heb, gebruik ik de
term ‘(Westerlauwers) Friesland’ en ‘Fries’ zonder aanhalingstekens.
Een vergelijkbaar probleem treedt op bij de woorden ‘Duitsland’, ‘Duitser’ en ‘Duits’. Wanneer Verdugo
deze termen gebruikt, moeten we in vele gevallen niet aan het huidige Duitsland denken. Voor hem en
zijn collega’s in Brussel waren Geldersen, Overijsselaars, Drenthen en Ommelanders evengoed Duitsers
als de inwoners van de graafschappen Bentheim en Oldenburg, het Sticht Münster en het Land van Kleef.
De genoemde woorden behandel ik op dezelfde manier als ‘Friesland’ en ‘Fries’. Wanneer Verdugo ze zelf
in zijn tekst gebruikt geef ik ze zonder aanhalingstekens weer, wanneer ik ze in mijn eigen tekst gebruik
in Verdugo’s zin, zet ik ze tussen aanhalingstekens.
Naar plaatsen in Verdugo’s memoires wordt verwezen door middel van de paginanummers van de teksteditie van Henri Lonchay, voorafgegaan door de hoofdletters FV.
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Habsburgse Nederlanden.
‘Zeventien Nederlanden’ zijn op dit kaartje met een nummer aangegeven:
Artois
10 Brabant
Vlaanderen
11 Limburg
Rijssel, Dowaai (Douay) en Orchies
12 Luxemburg
Doornik c.a.
13 Utrecht
Mechelen
14 Friesland
Namen
15 Gelderland en Zutphen
Henegouwen
16 Stad en Lande
Zeeland
17	Overijssel (met Drenthe, Lingen, Wedde en
Holland
Westerwoldingerland)

inleiding

Portret van Francisco Verdugo (1531-1595).
Gravure uit Pieter Bor Christiaensz, Nederlandsche oorlogen (Amsterdam 1679-1684).
(GrA T1536-4397)
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Verdugo’s levensloop

Van Talavera tot Thionville
De Spaanse historicus en diplomaat Carlos Coloma de Saa (1567-1637), die in
zijn jonge jaren zelf op vele plaatsen in Europa als officier in het koninklijke
leger had gediend, is de eerste geweest die een levensbericht over Francisco
Verdugo publiceerde. Hij deed dat in het boek over de oorlog in de Nederlanden
dat hij in 1625 te Antwerpen liet verschijnen.1 Vijf jaar later publiceerde de
benedictijn Wilhelm (‘Guilielmus’) Staden bij Joannes Kinckius te Keulen
een hoogdravende lofzang op het geslacht der Verdugo’s.2 De meeste aandacht
besteedt de Duitse geestelijke aan de heldendaden van Francisco Verdugo en
zijn zoon Guillermo. Eveneens uit de zeventiende eeuw dateert een beknopte
biografie, waarvan de auteur onbekend is en die eerst aan het eind van de
negentiende eeuw in druk verscheen.3
Over Verdugo’s geboortejaar bestaat geen eenstemmigheid. Coloma schrijft
dat de kolonel bij zijn overlijden in 1595 ongeveer 58 jaar oud was. Daaruit
volgt dat hij in of rond 1537 moet zijn geboren. Dit jaartal wordt ook door de
anonieme biografie als geboortejaar opgegeven. De tekst op Verdugo’s grafsteen in het Clarissenklooster te Luxemburg deelt echter mee dat de kolonel
ten tijde van zijn overlijden 64 jaar oud was, hetgeen tot de conclusie leidt
dat hij in 1531 moet zijn geboren.4 Ten aanzien van de plaats waar Verdugo’s
leven begon zijn de bronnen eensgezind. Dat gebeurde in Talavera de la Reina,
een stad aan de Taag, ongeveer 70 km ten westen van de oude residentiestad
Toledo.5
Wilhelm Staden vertelt dat de familie Verdugo afstamt van een dapper man
die in de achtste eeuw met Karel de Grote naar het Iberisch schiereiland trok
om de Moren te bestrijden. Hij zou daarbij zo meedogenloos zijn opgetreden
tegen ‘de vijanden van de Kerk’, dat die hem verdugo (‘beul’) noemden. Met
dit verhaal leverde pater Staden een glorierijke verklaring voor de wat onheil1
2
3

4

5

4

Carlos Coloma, Las guerras de los estados baxos desde el año mdlxxxviii hasta el de mdxcix (Amberes 1625).
G. Staden, Trophaea Verdugiana (Keulen 1630).
‘El Coronel Francisco Verdugo (1537-1595). Nuevos datos biograficos y relación de la campaña de Flandes
de 1641 por Vincart’, in: Antonio Rodríguez Villa, Curiosidades de la historia de España, iii (Madrid 1890).
Een Nederlandse vertaling van deze levensbeschrijving vindt men in: Johan Brouwer, Kronieken van
Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog (Zutphen 1933) 376-407. Voor deze inleiding
heb ik gebruik gemaakt van deze vertaling.
Staden, Trophaea, 163-164. In 1950 heeft de Spaanse historicus Rumeu de Armas de aandacht gevestigd
op het feit dat Verdugo niet in 1536 of 1537, maar in 1531 is geboren (Antonio Rumeu de Armas, ‘Nuevos
datos para la biografía de don Francisco Verdugo, capitán e historiador de las guerras de los Países
Bajos’, Hispania 10 (Madrid 1950), pp. 85-103), hier 87).
Filips II verplaatste zijn hof in 1561 van Toledo naar Madrid (Patrick Williams, Philip II (Palgrave 2001) 54).
Enkele jaren later begon, in de bergen ten noordwesten van Madrid, de bouw van een nieuwe residentie,
het klooster-paleis San Lorenzo del Escorial.

Verdugo’s levensloop

spellende familienaam van kolonel Francisco Verdugo, die in de Nederlanden
juist bekend stond als een man van eenvoudige en zelfs armoedige komaf. Ook
Don Alfonso Velázquez de Velasco, een vriend en medewerker van de kolonel,
roemt diens ‘illustere geboorte’.6 Daarnaast zijn er archiefstukken die de goede
afkomst van Verdugo aantonen.7 Volgens die bronnen waren zijn ouders Don
Alonso Núñez de Prado en Doña Catalina Verdugo. Don Alonso was waarschijnlijk afkomstig uit Medina del Campo, had rechten gestudeerd en had een
advocatenpraktijk inde ‘Calle de Cererías’ in Talavera. Ook Francisco’s moeder
was van goede komaf. Dat blijkt uit het feit dat haar broer, Don Juan Verdugo,
tot de familiares van het Heilig Officie8 behoorde en lid was van de broederschap van San Bartolomé in Talavera. Lidmaatschap van deze organisaties was
alleen mogelijk voor personen die de ‘zuiverheid van bloed’ konden aantonen
van alle vier de grootouders.9
Zuiverheid van bloed en een goede stamboom waren ook noodzakelijk om
zich hidalgo (edelman van de laagste rang) te mogen noemen, maar garandeerden geen welstand.10 Hidalgo’s genoten wel bepaalde privileges, zoals vrijstelling van belasting, maar hadden doorgaans niet zo’n groot vermogen dat ze van
de inkomsten daaruit konden leven. Omdat ze te goed waren voor eenvoudig
handwerk moesten ze een vrij beroep van standing kiezen (zoals Verdugo’s
vader, die advocaat was), toetreden tot een religieuze orde, een of ander geestelijk ambt proberen te verwerven of een dienstbetrekking bij een groot edelman
aanvaarden.
Er kan dus wel een kern van waarheid schuilen in de verhalen over
Verdugo’s eenvoudige afkomst, die in de Nederlanden werden verteld. Ook
Carlos Coloma vertelt dat Verdugo weliswaar uit ‘nobele voorvaderen’ was
gesproten, maar zo arm was, dat hij dienst nam in het leger. Het leger bood
jonge hidalgo’s een omgeving waarin zij zichzelf door hun moed en trouw konden onderscheiden en toelagen (ventaja’s) konden verdienen. Kapiteins die
opdracht hadden gekregen een nieuw ‘vaandel’ (compagnie) op te richten,
namen graag jongemannen van goede familie in hun gelederen op. De aanwezigheid van dergelijke particulares verhoogde de betrouwbaarheid en het
niveau van een compagnie en was ook goed voor het aanzien van de kapitein
zelf.11
In 1557 wierf kapitein Bernardino de Ayala in zijn geboortestad Talavera de
la Reina soldaten voor de compagnie die hij ten behoeve van de oorlog tegen
6

In de opdrachtbrief aan Don Francisco Juan de Torres, die Velázquez de Velasco opnam in de eerste
Spaanstalige uitgave van Verdugo’s memoires. Zie p. 37.
7 Ik volg hier het in noot 4 genoemde artikel van Antonio Rumeu de Armas.
8 Het ‘Heilig Officie’ was de instantie die binnen de katholieke kerk tot taak had de zuiverheid van de leer te
bewaken. Aanvankelijk behoorden het opsporen van dwalingen en de vervolging van ketters (de ‘inquisitie’) tot de verantwoordelijkheden van de lokale en regionale kerkelijke autoriteiten. De Spaanse Inquisitie
of Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición is in 1478 opgericht en stond onder directe controle van de
monarchie. Leken die voor het Heilig Officie werkten werden in het zestiende-eeuwse Spanje familiares
genoemd. Om als familiar medewerking te mogen verlenen aan de Inquisitie moest men een Spanjaard
van zuiveren bloede zijn. Op grond daarvan hadden de agenten van het Heilig Officie een hoge maatschappelijke status. Daarnaast genoten zij bepaalde privileges. Zo waren ze vrijgesteld van belastingen
en was het hun geoorloofd wapens te dragen.
9 Van limpieza de sangre (zuiverheid van bloed) was in het Spanje van die tijd sprake wanneer men onder
zijn voorouders geen joden, moren of ketters had.
10 Het woord hidalgo is een verbastering van hijo de algo (‘zoon van iemand’). Een hidalgo van den bloede
moest kunnen aantonen dat zijn vier grootouders ook hidalgo’s waren.
11 Geoffrey Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659 (Cambridge 20042) 33 ev.
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Frankrijk mocht oprichten. De 26-jarige Don Francisco Verdugo meldde zich
bij deze gelegenheid als recruut aan. Als gewoon soldaat onder het vaandel van
De Ayala vocht hij mee in de slag bij Saint-Quentin, waarin de Spanjaarden
een overwinning op de Fransen behaalden (10 oktober 1557). Een jaar later
nam hij deel aan de slag van Grevelingen, waarin Lamoraal graaf van Egmont
de Fransen een nieuwe nederlaag toebracht (13 juli 1558).
Niet lang daarna moet Verdugo in contact zijn gekomen met graaf Peter
Ernst van Mansfeld, ’s konings gouverneur in Luxemburg.

Graaf Peter Ernst van Mansfeld, Verdugo’s werkgever en, vanaf 1578, schoonvader.
Gravure uit Emanuel van Meteren, Historie, boek XVI fol. 321.
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Toen een Spaanse legermacht onder bevel van de graaf van Feria door
Luxemburg trok, bracht de bevelhebber een bezoek aan de gouverneur van
dat gebied. Peter Ernst van Mansfeld was zeer Spaansgezind, had zijn opvoeding in Spanje genoten en liet de graaf van Feria weten dat hij graag een echte
Spanjaard van goede familie in zijn persoonlijke hofhouding zou willen hebben. Feria vertelde zijn gastheer dat er onder zijn soldaten wel een geschikte
kandidaat was: de jonge Francisco Verdugo. Mansfeld ging op deze suggestie
in en Verdugo trad als page toe tot het hof in Luxemburg. Enkele jaren later,
in 1565, begeleidde Verdugo zijn werkgever toen deze de eervolle opdracht
kreeg naar Spanje te reizen om Maria van Portugal (1538-1577) op te halen,
de prinses met wie Alexander Farnese, zoon van landvoogdes Margaretha van
Parma,12 in Brussel in het huwelijk zou treden.
Het jaar daarop was Verdugo samen met Karel en Octavio van Mansfeld,
de zonen van zijn werkgever, aanwezig op een vergadering in het paleis van
Willem van Oranje te Breda, waar Nederlandse edelen klaagden over de
Spanjaarden, het beleid van de koning en diens regering. Men kan zich voorstellen dat Verdugo het in bijeenkomsten als deze, waar hij wellicht de enige
Spanjaard in het gezelschap was,13 zwaar te verduren had. ‘Maar’, zo meldt een
van de Spaanse bronnen, ‘hij wist zich ook in een dergelijke situatie voortreffelijk te verdedigen, zoals men trouwens van een dappere jonge Spanjaard mag
verwachten.’14
De weerspannige houding van de Nederlandse adel en de ‘beeldenstorm’
die in 1566 door de Lage Landen raasde, dwongen de regering tot ingrijpen.
Die dacht de orde met geweld te kunnen herstellen en ging over tot het werven van troepen. Verdugo, die in het begin van hetzelfde jaar met eigen ogen
had gezien hoe de edelen tegen de regering samenspanden, voelde zich als
overtuigd katholiek en loyaal dienaar van zijn koning geroepen om mee te helpen met de bestrijding van de rebellie en de ‘ketterij’, en meldde zich aan. Zo
kreeg hij op 4 december 1566 een aanstelling als kapitein van een compagnie
(‘vendel’) Waalse infanterie in het regiment van zijn landgenoot Cristóbal de
Mondragón. In de buurt van Antwerpen trad hij zo kordaat tegen de aanhangers van ‘de valse leer’ op – hij had de ketters uiteengejaagd en hun predikant
ter plekke laten ombrengen – , dat landvoogdes Margaretha liet weten ‘erg
tevreden’ te zijn.15
Ook al wekt deze reactie van Margaretha de indruk dat ze met de rebellen het liefst korte metten zou maken, koning Filips vond dat zijn halfzuster
toch niet de meest geschikte persoon was om de opstandige Nederlanden tot
rede te brengen. Hij meende dat een krachtdadig optreden op zijn plaats was
12 Margaretha van Parma (1522-1586) was een onechte dochter van Karel V en (dus) een halfzuster van
Filips II. Ze trouwde op zestienjarige leeftijd met Ottavio Farnese, hertog van Parma. Margaretha van
Parma was gouverneur-generaal van de Nederlanden in de periode 1559-1567, waarna haar plaats werd
ingenomen door de hertog van Alva. Later, in 1580, stuurde de koning zijn halfzuster Margaretha opnieuw
naar de Lage Landen, tegen de zin van haar zoon, die een jaar tevoren het opperbevel over het leger in
de Nederlanden op zich had genomen.
13 De meeste Spanjaarden waren na het einde van de Frans-Spaanse oorlog (vrede van Cateau-Cambrésis,
1559) uit de Nederlanden vertrokken. Verdugo behoorde tot de weinigen die vanwege hun dienstbetrekking in de Lage Landen waren achtergebleven. De meest bekende van hen is Cristóbal de Mondragón y
Otalora die, net als Verdugo’s vader, afkomstig was uit Medina del Campo en sinds begin 1561 als gouverneur het bevel voerde over de Luxemburgse grensvesting Damvillers.
14 Brouwer, Kronieken, 378.
15 Brouwer, Kronieken, 379-380.
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en stuurde in 1567 Don Fernando Álvarez de Toledo, beter bekend als ‘de
hertog van Alva’, aan het hoofd van een grote Spaanse troepenmacht naar het
noorden. Na zijn aankomst in de Nederlanden (22 augustus 1567), nam de
hertog ook in civiele zaken het roer van Margaretha over. De nieuwe landvoogd en opperbevelhebber verleende Verdugo in december 1567 opnieuw
een aanstelling als kapitein van een Waalse eenheid in het regiment van kolonel Cristóbal de Mondragón. Met deze troepen heeft Verdugo onder meer te
Deventer in garnizoen gelegen.16 Van daaruit, zo horen we, nam hij deel aan
succesvolle operaties in Groningerland en aan de slag bij Jemmingen, waarbij
het invasieleger van Lodewijk van Nassau, de broer van de prins van Oranje,
vernietigend werd verslagen (1568).17 Het is echter de vraag of Verdugo inderdaad de slag bij Jemmingen heeft meegemaakt. Wanneer hij beschrijft hoe hij
door Alexander Farnese in 1581 naar het noorden werd gestuurd om de graaf
van Rennenberg te helpen, merkt hij op dat hij nog nooit in ‘Friesland’ was
geweest en ook geen weet had van de stand van zaken in die contreien.18
Toen in 1570 weer een vorstelijke bruid moest worden vervoerd, maakte
Francisco Verdugo opnieuw deel uit van het militaire escorte. Het ging deze
keer om Anna van Oostenrijk, die vanuit de Nederlanden per schip naar
Spanje moest worden gebracht om de vierde vrouw te worden van Filips II,
haar 22 jaar oudere oom,19 en hem een troonopvolger te bezorgen. Het eskader
van de graaf van Boussu was belast met het vervoer, terwijl het escorte werd
verzorgd door het regiment van Mondragón. Het convooi arriveerde op 2 oktober 1570 in de haven van Santander, enkele weken later werd het koninklijke
huwelijk te Segovia voltrokken. Het zal Verdugo genoegen hebben gedaan dat
hij door deze reis de gelegenheid kreeg voor een bezoek aan zijn geboortestad
Talavera.
Na Verdugo’s terugkeer uit Spanje vlamde de rebellie in de Nederlanden
op, gevoed onder meer door het verzet tegen Alva’s belastingplannen. De
onrust breidde zich uit naar Zeeland, Gelderland en een deel van Friesland.
De landvoogd antwoordde met nieuwe militaire acties. De koninklijke troepen
boekten aanvankelijk goede vorderingen: in de loop van 1572 maakten ze zich
meester van Mechelen, Zutphen en Naarden.20 Maar de Spanjaarden traden
hierbij zo beestachtig op, dat de bevolking in de rest van de opstandige gewesten begreep geen keus te hebben: alles was beter dan in handen van deze
beulen en rovers te vallen. Nadat de hertog van Alva, aangespoord door deze
successen, zijn zoon Fadrique had opgedragen om nu ook de stad Haarlem
aan te pakken, benoemde hij Verdugo op voorstel van Mondragón in een voor
die tijd nieuwe functie: die van ‘sergeant-majoor generaal’. Als zodanig werd
Verdugo verantwoordelijk voor de organisatorische kanten van de operatie: de
verplaatsing, legering en bevoorrading van alle legeronderdelen die bij deze
16 In zijn memoires doelt Verdugo op deze episode, wanneer hij opmerkt dat hij de eigenaardigheden van
de rivier de IJssel kent uit de tijd dat hij hier met Alva was (FV 64).
17 Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 89.
18 FV 8. Mogelijk heeft Rumeu de Armas (of diens bron) gedacht dat de ‘bloedige maar victorieuze veldtocht’ van Jemmingen een van de ‘krijgsbedrijven’ moet zijn geweest waarover de zeventiende-eeuwse
Anonymus spreekt (Rumeu de Armas, ib. en Brouwer, Kronieken, 381).
19 Anna van Oostenrijk (1549-1580) was een dochter van Filips’ zuster Maria en Maximiliaan II, die zelf ook
elkaars neef en nicht waren.
20 Geoffrey Parker, The Dutch Revolt (Penguin Books 1990) 240-241.
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onderneming waren ingeschakeld. De belegering van Haarlem leidde op 12
juli 1573 tot de overgave van de stad. Ondertussen had Verdugo opnieuw promotie gemaakt: bij akte van 1 juli 1573, gegeven te Nijmegen, werd hij bevorderd tot kolonel over een Waals infanterieregiment21 en kreeg als gouverneur
de algehele verantwoordelijkheid voor het veroverde Haarlem.
De verovering van deze stad was het laatste succes van de koninklijke troepen, die door het uitblijven van betaling hierna niet meer tot grote activiteit
te bewegen waren. Een poging om ook Alkmaar in handen te krijgen, de stad
waarvan de verslagen rebellen zich hadden weten meester te maken, liep dan
ook op niets uit (‘bij Alkmaar begint de victorie’, 8 oktober 1573). De volgende tegenslag leden de koningsgezinden enkele dagen later op het water: in
de ‘Zeeslag op de Zuiderzee’ (11 oktober 1573) versloegen de rebellen onder
leiding van de Monnickendammer burgemeester Cornelis Dircksz de graaf
van Boussu, die behalve admiraal over de vloot ook ’s konings stadhouder in
Holland, Zeeland en Utrecht was.
Ondertussen had de koning begrepen dat Alva’s optreden in de Nederlanden
het verzet eerder aanwakkerde dan dat het tot herstel van zijn gezag leidde.
Hij had daarom besloten de hertog te vervangen door Don Luís de Requeséns
y Zúñiga, groot-commandeur van Castilië. Deze moest een poging doen om op
een zachtzinniger manier de orde in de Nederlanden te herstellen. Requesens
voelde niets voor deze taak, maar gehoorzaamde, vertrok naar het noorden en
werd op 29 november 1573 ingezworen als gouverneur-generaal.22 De nieuwe
landvoogd benoemde Francisco Verdugo tot bevelhebber over de koninklijke
vloot in Holland, die sinds de nederlaag en arrestatie van Boussu een bevelhebber miste. Zo verzamelde Verdugo in deze jaren functies en titels: hij was
nog altijd kolonel van een Waals infanterieregiment, bestuurde als gouverneur
de stad Haarlem en voerde als admiraal het bevel over de vloot.
Zoals gezegd was de ‘Hollandse veldtocht’ waaraan de Spanjaarden in 1572
met zoveel elan waren begonnen, niet alleen vastgelopen door de moeilijke
begaanbaarheid van het gebied en de door angst gevoede hardnekkige tegenstand van de bevolking, maar ook doordat het moreel van de troepen tot het
nulpunt was gedaald als gevolg van het uitblijven van betaling. Terwijl elders
de Spaanse troepen weigerden commando’s op te volgen, wist Verdugo in
Haarlem de discipline onder zijn manschappen te handhaven. In een op 10 mei
1575 gedateerd schrijven meldde Requesens deze prestatie aan de koning, en
ook bij andere gelegenheden roemde de landvoogd Verdugo’s kwaliteiten en
moed. Deze lof leidde ertoe dat Filips II zijn kolonel een lijfrente toekende van
500 dukaten, een jaarlijks bedrag dat moest worden gedekt door ’s konings
inkomsten uit het koninkrijk Napels.
Als gouverneur van Haarlem correspondeerde Verdugo met de geuzenleider
Dirck Sonoy, die de Spanjaarden bij Alkmaar de voet had dwars gezet en in
het Hollandse Noorderkwartier het katholicisme aan het verdelgen was. De
brieven laten een vreemde combinatie zien van omstandige beleefdheidsbetuigingen over en weer, schampere beledigingen en bittere verwijten. Sonoy
21 Verdugo kreeg het bevel over het Waalse infanterieregiment dat in 1572 was opgericht door Robert
d’Archies, baron van Molain, en uit vijf vendels bestond. Het commando over deze eenheid, waarvan de
sterkte op zeven vendels moest worden gebracht, was vrijgekomen door het overlijden van de oprichter
(Brouwer, Kronieken, 382).
22 Parker, Dutch Revolt,163.
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ging niet in op Verdugo’s uitnodiging om als mannen van eer hun conflicten
in een tweegevecht te beslissen en verweet hem zijn naam (verdugo betekent
‘beul’) eer aan te doen: ‘Uw naam laat zien wat u bent: “wreetheyt ende
bitterheyt”.’23
In Haarlem ontmoette Verdugo Esther van Deyck, dochter van de uit
Mechelen afkomstige proviandcommissaris Gregoor van Deyck. Het leidde tot
een relatie waaruit eind 1574 of begin 1575 een zoon, Willem (‘Guillermo’),
geboren werd. Verdugo leerde hier ook de geboren Haarlemmer Gerrit de
Jonge kennen en de uit Groningen afkomstige Jacob Vinckenborg. Met beide
mannen zou hij later opnieuw te maken krijgen, met de eerste in diens hoedanigheid van officier in het Staatse leger, met de andere als raadsheer van
Groningen en hopman van een koningsgezind vendel.24
Verdugo hield aan zijn Hollandse jaren niet alleen een zoon en een paar
bekenden over, maar ook enkele betrouwbare informanten en enige kennis
over de Friese volksaard. Zo meldt hij in Holland te hebben gehoord dat je
Friezen alleen kunt vertrouwen wanneer er haren op hun handpalmen groeien, en zijn het Hollanders die hem in het begin van 1589 waarschuwen voor
Staatse plannen om sterkten aan de Nederrijn aan te vallen. Wanneer dat zou
lukken zou het voor de koningsgezinden uiterst moeilijk worden om de noordoostelijke Nederlanden te behouden.25
Het einde van Verdugo’s Hollandse periode kwam in 1576. Ze hield verband
met de verwarde situatie die ontstaan was door het overlijden van Requesens
(Brussel 5 maart 1576). De Raad van State, een uit hoge edelen bestaand adviescollege van de landvoogd, trok de bevoegdheden van de overleden landvoogd
aan zich. Verschillende provincies wilden echter de Staten-Generaal bijeenroepen en het contact herstellen met de opstandige gewesten en Willem van
Oranje. Ondertussen trokken Spaanse soldaten die al maanden geen soldij meer
hadden gehad, plunderend door Vlaanderen en Brabant. Officieren werden met
de dood bedreigd. Verdugo, die in die tijd toevallig in Brussel moest zijn, werd
(net als zijn voormalige werkgever Peter Ernst van Mansfeld) gearresteerd, zat
een dag of acht gevangen, maar wist naar Antwerpen te ontkomen (september
1576). Daar sloot hij zich aan bij de militaire regering onder voorzitterschap van
de Spanjaard Jerónimo de Roda, een goede vriend van de graaf van Mansfeld.
De Roda was lid van de Raad van State en beschouwde zichzelf als de wettige
vertegenwoordiger van Filips II. De andere leden van de Raad van State verklaarden de Spanjaarden echter buiten de wet, waarop dezen reageerden door
het plunderen van Maastricht en Antwerpen (‘Spaanse Furie’, 4 november 1576,
‘de grootste schande van de soldaten van de katholieke koning’26).
Zoals gezegd bevond Verdugo zich op dat moment te Antwerpen, maar
het is niet helemaal duidelijk welke rol hij bij de ‘Furie’ heeft gespeeld. In
ieder geval had hij een aandeel in de buit en er wordt verteld dat hij enkele
23 Pieter Bor Christiaenszoon, Vervolch der Nederlantsche Oorloghen, 4 (Leiden/Amsterdam 1630) xxviii 39v40.
24 FV 9 en 100-101; stadsarchief Groningen rvr 1463.55 (brief van Verdugo aan het stadsbestuur van
Groningen waarin hij verzoekt de arrestant Gerrit de Jonge met ‘guedicheyt ende beleeftheyt’ te behandelen, 2 juli 1590) en rvr 1042.6 (over Vinckenborg, c. 1587).
25 FV 13 en 103.
26 LCV ix.
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Nederlandse edelen gevangen hield die zich – een blijk van vertrouwen? –
alleen aan hem hadden willen overgeven. Zeker is ook dat Jerónimo de Roda
tevreden over hem was, want deze schreef op 6 november 1576 aan de koning
dat Verdugo zich tijdens de ongeregeldheden had onderscheiden en daarom
een beloning verdiende.
Enige maanden later, op 22 januari 1577, werd te Veere een overeenkomst
gesloten tussen het stadsbestuur van Haarlem en de prins van Oranje. De overeenkomst regelde de definitieve overgang van de stad Haarlem naar de zijde
van de rebellen. Er wordt bericht dat Verdugo persoonlijk de leiding heeft
gehad bij het terugtrekken van zijn Waalse regiment uit Haarlem en dat ook
de familie van Esther van Deyck de stad ontvluchtte. ‘Verdugo was de laatste
Spanjaard die uit Holland vertrok.’27
In dezelfde tijd is Verdugo ook nog enkele weken gouverneur van Breda
geweest. Hij had die benoeming te danken aan De Roda (3 januari 1577),
maar moest op 22 maart 1577 alweer afstand doen van het kasteel te Breda.
Dit hing samen met het feit dat Don Juan van Oostenrijk,28 die door Filips II
als nieuwe landvoogd naar de Nederlanden was gestuurd, kort tevoren een
akkoord had gesloten met de Staten-Generaal, waarin hij had verklaard dat hij
de bepalingen van de ‘Pacificatie van Gent’ zou aanvaarden. In ruil daarvoor
beloofden de Staten-Generaal het katholicisme te zullen handhaven en Don
Juan als gouverneur-generaal te accepteren, zodra de Spaanse troepen zouden
zijn vertrokken.
Bij wijze van compensatie voor het verlies van Breda benoemde Don Juan
kolonel Verdugo tot gouverneur van de Luxemburgse grens- en vestingstad
Thionville (Diedenhoven).29 Deze plaats in het Moezeldal was van bijzondere
strategische betekenis, niet alleen vanwege haar ligging nabij de grens met
Frankrijk, maar ook doordat zij het noordelijke uiteinde beheerste van de
camino de Italia of camino español.30
Het duurde echter niet lang of de broze verstandhouding tussen Don Juan
en de Staten-Generaal brak. De landvoogd zag zich in juni 1577 genoodzaakt
Brussel op te geven en zijn toevlucht te nemen tot het trouwe Namen en
Luxemburg. Daar bevonden zich ook de Spaanse en Italiaanse troepen die
ingevolge de afspraken uit de Lage Landen hadden moeten vertrekken. Don
Juan maakte zich meester van de citadel van Namen (24 juli 1577), hetgeen
door Willem van Oranje en de Staten-Generaal als een daad van verraad werd
gezien. Omdat een land nu eenmaal niet zonder een souvereine vorst kan,
zochten ze op eigen houtje contact met de 20-jarige Matthias van Oostenrijk,
aan wie ze de souvereiniteit over de Nederlanden aanboden.
27 Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 93.
28 Don Juan van Oostenrijk (1547-1578) was een bastaardzoon van Karel V. Hij versloeg de Turken in de slag
bij Lepanto (7 oktober 1571) en werd op 3 mei 1576 door zijn halfbroer Filips II tegen zijn zin benoemd
tot landvoogd van de Nederlanden.
29 Thionville ligt in het Franse departement Moselle. Ofschoon zijn andere verplichtingen hem vanaf het
begin van 1581 verhinderden zich in Luxemburg op te houden, zou Verdugo nog tot 1585 of 1586 formeel
belast blijven met het gouvernement van Thionville (LCV 4, noot 2; Brouwer, Kronieken, 392).
30 De ‘Italiaanse weg’, ook wel ‘Spaanse route’ genoemd, was de corridor die de Mediterrane delen van het
Habsburgse rijk met de Lage Landen verbond. De route liep tussen het vijandige Frankrijk en de Duitse
vorstendommen door, van Genua via Savoye, de Franche-Comté en Lotharingen naar Luxemburg. Van
deze weg werd druk gebruik gemaakt voor het berichtenverkeer, het transport van geld en de aan- en
afvoer van troepen. Zie Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road.
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Filips II reageerde hierop met het besluit de Spaanse troepen opnieuw in te zetten tegen de opstandige gewesten. Dat was niet moeilijk, want de Spanjaarden
waren nog niet echt uit de Nederlanden weg. Vrijwel alle Spaanse troepen
hielden zich op in Luxemburg, het gewest waar de hispanofiel Mansfeld gouverneur was en waarvan ook de Staten zich niet hadden laten meeslepen door
de anti-Spaanse beweging in de overige Nederlandse gewesten.31 De koning
droeg zijn neef Alexander Farnese32 op zich naar het noorden te begeven en
zijn oom Don Juan als luitenant bij te staan.
Het resultaat van deze ingreep liet niet lang op zich wachten. De manschappen van Alexander Farnese voegden zich bij de troepen die Mansfeld,
Mondragón en Verdugo in het Luxemburgse hadden, waarna zij de rebellen op
31 januari 1578 bij Gembloers (Gembloux) een vernietigende nederlaag toebrachten. Francisco Verdugo fungeerde in deze slag als maestre de campo general
(algemeen veldoverste) en had als zodanig de feitelijke leiding. Volgens een
Spaanse bron kweet hij zich op ‘briljante wijze’ van die taak. Het gevolg van
de slag was dat aartshertog Matthias en Willem van Oranje vanuit Brussel naar
Antwerpen vluchtten en dat Verdugo naast Thionville ook het gouvernement
over de stad Namen kreeg. Het zal wel niet toevallig zijn dat zijn ‘onechte’
schoonvader Gregoor van Deyck er werd aangesteld als proviandcommissaris.
Inmiddels was Verdugo 47 jaar, een leeftijd waarop hijzelf en wellicht ook
anderen in zijn omgeving het moment gekomen achtten voor het stichten van
een regulier gezin. Een passende bruid was beschikbaar. De 18-jarige Dorothea
van Mansfeld, bastaarddochter van Verdugo’s beschermheer en voormalige
werkgever Peter Ernst van Mansfeld,33 werd in 1587 de wettige echtgenote van
de kolonel, wiens status kort tevoren nog eens was bevestigd doordat de koning
hem het commando gaf over vijf vendels Luxemburgse infanterie. Op voorspraak van landvoogd Don Juan behaagde het Filips II bovendien zijn trouwe
dienaar ter gelegenheid van dit huwelijk opnieuw een lijfrente van 500 dukaten
te schenken. Graaf Peter Ernst gaf zijn dochter een bruidsschat van 5.000 dalers
mee, geld dat Verdugo enkele jaren later gebruikte voor het aankopen van de
heerlijkheid van Schengen in de Moezelvallei (1581).34 Na de inzegening van
het huwelijk, die te Arlon plaatsvond, bleef Dorothea in het paleis van haar
vader te Luxemburg wonen, omdat Verdugo als legeroverste voortdurend onderweg was.
Later in datzelfde jaar, op 1 oktober 1578, overleed landvoogd Don Juan,
maar niet dan nadat hij zijn persoonlijke assistent Alexander Farnese als zijn
31 Het toenmalige gewest Luxemburg was veel groter dan het huidige Groothertogdom van die naam.
Het gewest omvatte onder meer ook de huidige Belgische provincie Luxemburg en was van de rest
van de Nederlanden gescheiden door het prinsbisdom Luik. Die betrekkelijk afgescheiden ligging van
Luxemburg heeft ertoe bijgedragen dat de provincie in de jaren van de Nederlandse Opstand een geheel
eigen koers voer.
32 Alexander (Alessandro) Farnese (1549-1592), zoon van ’s konings halfzuster Margaretha van Parma en
Ottavio Farnese, hertog van Parma, was geboren te Rome, maar werd opgevoed aan het hof van zijn neef
Filips II in de Nederlanden en in Spanje. In de Nederlandse geschiedschrijving wordt hij meestal ‘de hertog van Parma’ genoemd. Strikt genomen is die titel slechts correct in de korte periode waarin Alexander
Farnese regerend vorst van Parma en Piacenza was (1586-1592). In de jaren vóór het overlijden van zijn
vader vinden we hem in de bronnen meestal aangeduid als ‘de prins van Parma’.
33 Verdugo’s bruid droeg de naam van haar oma van vaderszijde: Peter Ernst van Mansfeld was op 20 juli
1517 geboren als negende zoon van graaf Ernst II van Mansfeld bij diens tweede echtgenote, Dorothea,
gravin van Solms-Laubach.
34 LCV xvii.
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opvolger had aangewezen. Koning Filips II bekrachtigde deze aanstelling en
riep Francisco Verdugo door middel van een aan hem persoonlijk gerichte brief
op om de Italiaanse prins als opperbevelhebber te accepteren en gevolg te geven
aan zijn bevelen.35 Zo nam Verdugo met zijn regiment, onder het opperbevel van
Farnese, deel aan de belegering van Maastricht, die op 29 juni 1579 eindigde
met de verovering van de stad. Aan de zijde van de koningsgezinde troepen
vervulde Gregoor van Deyck opnieuw de functie van proviandcommissaris.
Een half jaar tevoren hadden de zuidelijke provincies Artois en Henegouwen
en de Franstalige Vlaamse stad Douay elkaar gevonden in de Unie van Atrecht,
waarin zij zich weer onder het gezag van de koning schaarden.36 Een van de
punten in het verdrag hield in dat de buitenlandse troepen uit de Nederlanden
dienden te vertrekken. Voor Verdugo betekende dit dat hij het commando
over zijn Waalse regiment moest opgeven. Omdat zijn soldaten Nederlanders
waren, mocht het regiment blijven bestaan, maar hijzelf moest, als Spanjaard,
plaats maken voor een Nederlandse officier. Hij droeg daarom het commando
over zijn regiment over aan zijn zwager Octavio van Mansfeld en werd zelf
belast met de leiding over de terugtrekking van de Spaanse infanterie en cavalerie. Hij bracht de Spanjaarden naar Arlon, waar hij hen overdroeg aan de
Italiaan Ottavio Gonzaga, die hen verder via de camino d’Italia naar het zuiden
zou leiden (april-mei 1580).
Verdugo had ook zelf wel uit de Nederlanden willen weggaan, maar
Alexander Farnese en zijn schoonvader, de graaf van Mansfeld, waren daarop
tegen geweest: zij wilden de ervaren kolonel in de buurt houden om zonodig
een beroep op hem te kunnen doen. Omdat Luxemburg zich niet had aangesloten bij de Unie van Atrecht, was er ook geen politieke noodzaak voor zijn
vertrek. Zo bleef Verdugo tegen zijn zin voorlopig gouverneur van Thionville.37
Enkele maanden later, op 16 juli 1580, arriveerde te Namen ’s konings halfzuster Margaretha van Parma, de moeder van Alexander Farnese. Voor Filips
II was de benoeming van de prins van Parma tot landvoogd een noodgreep
geweest. Hij had besloten het civiele bestuur en het opperbevel van elkaar los
te maken en zag het liefst zijn zuster, die op grond van haar eerste Nederlandse
periode (1559-1567) ruime ervaring had met de toestanden in de Lage Landen,
aan het hoofd van de regering. Wel zou haar zoon nog een half jaar als opperbevelhebber de leiding houden over de militaire operaties.38
35 Brouwer, Kronieken, 390-391, brief van 14 oktober 1578; Parker, Dutch Revolt, 193.
36 6 januari 1579. Enkele maanden na het tot stand komen van de Unie van Atrecht besloten dezelfde gewesten ook Alexander Farnese als landvoogd te erkennen (Traktaat van Atrecht, 17 mei 1579).
37 Brouwer, Kronieken, 392; FV 4.
38 H. de Schepper, ‘De “Reconquista” mislukt. De katholieke gewesten 1579-1588’, in: AGN 6, 265. Wellicht
hoopte de koning door het weghalen van Alexander Farnese de graaf van Mansfeld en andere koningsgezinde Nederlandse edelen in de kaart te spelen, die in de Italiaanse prins een concurrent moeten hebben
gezien. Mansfeld was vóór de aankomst van de prins van Parma de man geweest die onder verantwoordelijkheid van de landvoogd de leiding had gehad over het krijgsbeleid. Het besluit van Filips II om de
macht te splitsen haalde niets uit. Alexander Farnese weigerde met zijn moeder samen te werken en
bleef in het Henegouwse Bergen (Mons) resideren terwijl zijn moeder zich in Namen installeerde. De
situatie leidde tot grote onenigheid tussen moeder en zoon en was volslagen onwerkbaar. Eind mei 1582
schreef Margaretha aan de koning: ‘Mijn aanwezigheid in de Nederlanden is zinloos. Het is een dwaze
gedachte aan te nemen dat de rebellerende steden door onderhandelingen terug te winnen zouden zijn.
Alleen met geweld kan men hier wat bereiken’ (brief van 31 mei 1582; CPH ii nr. 617). Nadat Margaretha
zich uit de regering had teruggetrokken bleef Alexander landvoogd. Haar broer dwong haar echter in de
Nederlanden te blijven. Ze woonde in Namen totdat ze in 1583 om gezondheidsredenen van Filips toestemming kreeg naar Italië terug te gaan.
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Ofschoon Verdugo ook bij Margaretha zijn best deed om van het gouvernement van Thionville ontslagen te worden, liepen deze pogingen op niets uit.
De landvoogdes had grote waardering voor de Spaanse kolonel, die ze veertien
jaar tevoren had leren kennen toen hij als kapitein in het koninklijke leger
had meegeholpen de rebellie te onderdrukken. Ze liet hem daarom weten dat
hij niet weg mocht omdat ze hem nodig had ‘voor zeer gewichtige zaken ten
dienste van Zijne Majesteit’. 39
Ondertussen had de graaf van Rennenberg, die door de Staten-Generaal was
aangesteld als stadhouder van de provincies in het noordoosten, samen met de
katholieke meerderheid in de stad Groningen de kant van de koning gekozen
(3 maart 1580). De Staatse partij reageerde hierop door het beleg te slaan rond
de afvallige stad. Een koninklijk hulpleger wist echter de belegeraars te verdrijven. Rennenberg had aanvankelijk succes met zijn pogingen de Staatsgezinden
uit de omgeving van Groningen te verjagen, maar in Westerlauwers Friesland
lukte hem dat minder. Alexander Farnese begreep dat Rennenberg assistentie
nodig had en besloot een beroep te doen op de ervaring van Francisco Verdugo.
Alvorens dat te doen had hij zich wel verzekerd van de steun van de gewesten
die de Unie van Atrecht hadden ondertekend en dus bezwaar zouden kunnen
hebben tegen het inschakelen van een Spanjaard. Ook de naaste familieleden
van de graaf van Rennenberg, Philippe de Lalaing en Emanuel de Lalaing,
markies van Renty, hadden hun instemming al betuigd. Zo werd Verdugo naar
Valenciennes ontboden, waar de prins van Parma hem opdracht gaf een nieuw
Waals regiment op te richten en daarmee naar het noorden te gaan om de graaf
van Rennenberg te helpen. Verdugo gaf te kennen dat hij ‘Friesland’ niet kende,
maar dat hij als loyaal dienaar van de koning zou doen wat hem door diens
plaatsvervanger werd gezegd, in het vertrouwen dat hem de middelen zouden
worden gegeven die hij nodig had om zijn opdracht te kunnen vervullen.40 Dat
dit laatste wel eens grote problemen zou kunnen opleveren, was Alexander
Farnese op dat moment al terdege duidelijk.41
De jaren in Noord-Nederland
Hiermee zijn we aangekomen bij de periode die Verdugo in zijn verslag
beschrijft. Voor het vervolg van zijn levensverhaal kunnen we daarom grotendeels volstaan met een samenvatting van de Commentario.
Terwijl Verdugo te Kerpen bij Keulen zowat klaar was met het formeren van
zijn regiment, overleed in Groningen de graaf van Rennenberg (22 juli 1581).
Op doortocht naar Groningen wisten Verdugo’s manschappen de rebellen te
verdrijven die zich in Goor hadden meester gemaakt van het huis Heeckeren.
Een week later arriveerde de kolonel met zijn regiment bij Groningen. De
situatie die hij hier aantrof was weinig bemoedigend. Het moreel van het
‘Friese regiment’ had een zware deuk gekregen door een recente nederlaag
39 FV 5.
40 FV 7-8.
41 Op 12 april 1581 schreef de landvoogd vanuit Valenciennes aan Filips II dat hij Verdugo voor zijn expeditie
naar ‘Friesland’ 40.000 escudo’s ter beschikking had gesteld en hem had aangegeven hoe hij zijn krijgsmacht kon onderhouden in afwachting van de voorzieningen van ’s konings wege. ‘De contributies van
het land zullen ongetwijfeld niet toereikend zijn, want het gedeelte dat de koning gehoorzaamt, is flink
kleiner geworden’ (CPH ii nr. 292).
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bij Grijpskerk en het ‘Gelderse regiment’ verkeerde in een situatie van halve
muiterij. Toch wist Verdugo meteen een succesje te boeken: hij wist de ‘geuzen’ te verjagen uit de sterkte Reide, die gelegen was op de landtong tegenover
Emden.42
Even later arriveerde het bericht dat de prins van Parma hem als waarnemend gouverneur had aangesteld in de vacature-Rennenberg.43 Onder normale
omstandigheden benoemde de koning alleen personen uit de hoogste adellijke
geslachten tot gouverneur van een provincie. Omdat de Spaanse kolonel niet
kon bogen op zo’n hoge afkomst, werd hij door de Groninger stadsbestuurders
vooral beschouwd als de sterke man die even orde op zaken moest komen stellen. In een brief aan hun collega’s van ’s-Hertogenbosch lieten de Groninger
stadsbestuurders weten wel vertrouwen te hebben in de zojuist gearriveerde
nieuwe ‘superintendent’, die ze een ‘wijze en ervaren man’ noemden.44 Op de
laatste dag van september behaalde Verdugo, tot zijn eigen verrassing en die
van de Groningers, bij Noordhorn een klinkende overwinning op een Staatse
legermacht onder aanvoering van de Engelse generaal John Norris.45
Slecht weer en de onwilligheid van zijn manschappen beletten Verdugo
het Staatse fort Niezijl te veroveren of op een andere manier de overwinning
een vervolg te geven. Dat betekende dat voorlopig niet te denken viel aan
acties aan gene zijde van de Lauwers. Verdugo zag zich zelfs gedwongen zijn
strijdmacht grotendeels naar Drenthe en Twente terug te laten gaan.46 Hij concentreerde zich nu verder op het buiten zijn gouvernement gelegen graafschap
Zutphen en het aangrenzende Münsterland,47 een gebied dat voor Verdugo van
groot strategisch belang was. Hierdoor liepen immers de enige verbindingsroutes tussen zijn gouvernement en de Zuidelijke Nederlanden.
Dezelfde streken waren ook het toneel van de campagnes van het jaar 1582.
De koninklijke strijdkrachten waren het gehele seizoen bezig met pogingen
het door de Staatsen bezette Lochem in te nemen. Wanneer Lochem in handen
van de koningsgezinden viel, moesten de Staatsen er rekening mee houden
dat ook Deventer en Zutphen voor hen verloren zouden kunnen gaan. Verdugo
deed zijn best om het Staatse leger tot een slag te verleiden, maar die opzet
mislukte. In september 1582 zag de koninklijke strijdmacht zich zelfs genoodzaakt de belegering van Lochem te beëindigen. Het leger trok zich onverrichterzake naar Groenlo terug en ging uit elkaar (november 1582).48 Wel wisten
de koninklijken de stad Steenwijk bij verrassing in te nemen, hetgeen hen in
staat stelde Westerlauwers Friesland onder druk te zetten.49
Het lukte Verdugo niet om van de civiele autoriteiten te Groningen de
medewerking te krijgen die hij nodig had voor het onderhoud van zijn
manschappen.50
42 FV 11.
43 Brief van 31 juli 1581 (HJK inv. nr. 580; DA 527). In het Staatsgezinde Friesland ten westen van de Lauwers
werd Bernard van Merode aangewezen als luitenant-gouverneur voor de prins van Oranje. Van Merode
werd in 1584 opgevolgd door de jonge graaf Willem Lodewijk van Nassau.
44 Brief van 16 september 1581 (MA ii 259-260v).
45 FV 15-19. Het Groninger stadsbestuur repte van een ‘miraculeuse’ gebeurtenis (MA ii 274v-276).
46 FV 21-22.
47 FV 23-25.
48 FV 26-43.
49 FV 44-45.
50 FV 45-46.

Verdugo’s levensloop

15

Over zijn activiteiten in de periode november 1582-september 1583 vermeldt
de kolonel niets en ook uit andere bronnen is daarover zo goed als niets
bekend. De situatie in het noorden leek in deze tijd redelijk stabiel. Ook
Verdugo zelf had er vertrouwen in, hetgeen blijkt uit het feit dat hij zijn vrouw
en twee kleine kinderen in 1582 naar Groningen liet overkomen om zich bij
hem te voegen in zijn residentie aan het Sint Walburgkerkhof.51
Eind september 1583 boekten de koninklijken in één week tijd een groot
succes en een zware tegenslag: de verovering van Zutphen en het verlies
van Oterdum, een klein dorp op de Eemsdijk ten zuidoosten van Delfzijl.52
Verdugo, die zich in de buurt van Zutphen had opgehouden, haastte zich in
allerijl naar het noorden, maar ondanks de pogingen die hij daartoe ondernam,
lukte het hem niet om de Staatsen uit Oterdum weg te krijgen.53 Met Niezijl
aan de westzijde en Oterdum aan de oostkant hadden de Staatsen Groningen
in de tang.
Om aan geld te komen voor de troepen werd besloten de Veluwe ‘onder
contributie’ te stellen. Het bezit van Zutphen opende daartoe de mogelijkheid, want vanuit die stad kon men veilig de IJssel oversteken, zeker nadat de
koninklijken er ook in waren geslaagd de schans te veroveren, die de Staatsen
tegenover de stad, op de westelijke oever van de IJssel, hadden gebouwd
(februari 1584).54 De strategische betekenis van deze rivierovergang werd
natuurlijk ook door de Staatse legerleiding onderkend. Willem van Oranje
wilde daarom de schans tegenover Zutphen snel heroveren en liet in verband
daarmee ook de stad zelf belegeren. Desondanks lukte het Verdugo om voorraden Zutphen binnen te krijgen. Ook de prins van Parma zelf kwam met een
hulpleger naar Zutphen en door al deze inspanningen kon de stad worden
gered. 55 In de daarop volgende winter veroverden de koninklijken zelfs nog
meer versterkingen op de westelijke IJsseloever.56
Verdugo was ervan overtuigd dat het mogelijk moest zijn om via Zutphen
en Arnhem tot in het hart van de opstand, Holland, door te dringen. Daarom
adviseerde hij Parma om zich op Arnhem te richten (voorjaar 1585). De landvoogd was echter van mening dat Arnhem één rivier te ver lag,57 en wilde eerst
Grave uitschakelen. De strijd verplaatste zich nu naar het rivierengebied en
vooral het oostelijke deel van de Betuwe. In juni 1585 brachten de koninklijke
troepen de vijand bij Amerongen een geduchte nederlaag toe.58

51 Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 97; Verdugo resideerde in het voormalige Fraterhuis, waar eerder zijn
voorganger Rennenberg en daarvoor bisschop Johan Knijff hadden gewoond.
52 Zutphen werd op 21 september 1583 genomen, Oterdum ging op 28 september van hetzelfde jaar verloren (FV 46-50).
53 FV 51-53.
54 FV 54-55.
55 FV 55-63.
56 FV 64-65.
57 Deze overweging wordt in de bronnen niet genoemd, maar lijkt mij een plausibele interpretatie van
Parma’s beleid.
58 FV 68-73.
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Een half jaar later, in januari 1586, drong het ‘katholieke leger’ tijdens een
vorstperiode tot ver in Westerlauwers Friesland door en hield daar op verschrikkelijke wijze huis. De inval eindigde met de ‘Slag bij Boxum’ en een
haastige terugtocht van de koningsgezinden in de richting van Drenthe en
Groningen.

Slag bij Boxum (27 januari 1586).
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXI fol. 10v.

Verdugo kreeg bij deze gelegenheid een Deense gevangene in handen, jegens
wie hij zich grootmoedig gedroeg.59 De kolonel bevond zich in deze periode te
Groningen. Hier presenteerde hij op 28 maart 1586 het koninklijke document
waarbij hij officieel tot gouverneur was benoemd. Het stuk was toen al bijna
een jaar oud, maar, zo zei Verdugo zelf, hij wilde de benoeming niet accepteren
alvorens hij zeker wist dat hem ook de benodigde middelen ter beschikking
zouden worden gesteld.60

59 FV 73-76.
60 Verdugo’s aanstelling dateerde van 1 juli 1585 (DA 661); zie ook MA ii 436-436v.
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In het voorjaar van 1586 was de prins van Parma van plan om via het gebied
tussen de Maas en de Rijn naar het noorden op te dringen. Terwijl hij bezig
was het beleg voor Grave te slaan, liet hij Verdugo uit Groningen komen voor
overleg over de verder te zetten stappen. Hij wilde vooral meer weten over
Verdugo’s ideeën om via Arnhem naar Holland op te trekken. Terwijl Verdugo
bij Grave was, kreeg hij het bericht dat zijn jonge vrouw, die hij in Groningen
ziek had achtergelaten, overleden was. Parma stond hem toe meteen naar het
noorden terug te keren, zodat hij nog op tijd was voor de uitvaart van Dorothea
(12 juni 1586).61 Ondertussen boekte de landvoogd mooie successen – Grave,
Venlo en Neuss vielen hem in handen – en maakte zich op om ook Rheinberg
aan te vallen.62
De Staatsen hadden ondertussen versterking gekregen van Engelse en Ierse
troepen, die onder bevel stonden van de graaf van Leicester. Deze hernieuwde
de Staatse pogingen om de stad Zutphen in te nemen, maar slaagde daarin niet.
Een van zijn kolonels, William Stanley, die hij als garnizoenscommandant te
Deventer had geposteerd, liep zelfs naar de kant van de koning over (januari
1587), zodat nu de twee belangrijkste steden op de oostelijke oever van de
IJssel in handen van de koninklijken waren.63
Deze gebeurtenissen wekten in het Staatse kamp verontwaardiging en
vooral ook angst. Ook onder degenen die om geloofsredenen of uit veiligheidsoverwegingen waren uitgeweken, was de stemming in het voorjaar van
1587 wanhopig. In Emden ging het verhaal rond dat Leeuwarden, Dokkum,
Sneek en ook Oterdum naar ’s konings zijde waren overgegaan en dat Verdugo
er garnizoenen had gelegd.64 Die geruchten waren ongegrond. Verdugo, die
zich toen inderdaad te Groningen bevond, voelde zich daar zelfs helemaal niet
veilig. Daarom probeerde hij – opnieuw – het stadsbestuur ervan te overtuigen
dat het ’t beste zou zijn een garnizoen in de stad toe te laten. Hij vertrouwde de
stadsbevolking niet en was bang dat de ‘fouten’ of ‘ketters’ de macht zouden
grijpen.
De stad Groningen was sterk gelegen, beschikte over een omwalling die
halverwege de zestiende eeuw was gemoderniseerd, had een geduchte vestingartillerie en werd verdedigd door het Groninger burgerregiment. Deze
strijdmacht bestond uit 3000 gewapende inwoners die wisten dat de veiligheid van vrouw en kinderen, huis en haard van hen afhankelijk was. In de
ogen van Verdugo was hun trouw aan de koning hoogst dubieus. Er hoefde
maar een kleinigheid te gebeuren of, zo meende hij, deze vrienden zouden
vijanden worden en dan zou met de stad het hele gouvernement ‘Frisia’ voor
Filips II verloren zijn. Hoe Verdugo zijn best ook deed, de stadsbestuurders
bleven onvermurwbaar: een beperkte lijfwacht mocht de kolonel in de stad bij
zich houden, maar zijn strijdmacht moest buiten blijven.

61 Dorothea van Mansfeld stierf op 26 mei 1586 te Groningen. Rumeu de Armas vergist zich wanneer hij
schrijft dat Dorothea te Leeuwarden is overleden. In zijn bron stond vermoedelijk als plaats van overlijden
‘de hoofdstad van Friesland’, hetgeen hem op de gedachte zal hebben gebracht dat hiermee de hoofdstad
van de huidige provincie Fryslân bedoeld is (Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 97).
62 FV 76-77.
63 FV 77-90.
64 AE ii 503.
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Eind 1587 beval de hertog van Parma zijn gouverneur in de noordelijke gewesten om maatregelen te nemen ter verzekering van de IJsselsteden en zelf naar
het zuiden te komen om leiding te geven aan de operaties aan de Nederrijn.65
Verdugo deed wat hem bevolen was en had een aandeel in de herovering
van Bonn, dat kort tevoren in handen gevallen was van de vechtjas Maarten
Schenck van Nideggen, die, aanvankelijk koningsgezind, wegens gebrek aan
erkenning naar de tegenpartij was overgelopen (1587-1588).66
Na deze episode – tegen het einde van de herfst van 1588 – keerde Verdugo
terug naar Groningen, waar hij die winter bleef. Het volgende voorjaar liet
hij zien dat hij serieus van plan was Westerlauwers Friesland aan te pakken.
Hij besloot twee al bestaande schansen verder te versterken, opdat ze konden
dienen als uitvalsbasis voor operaties ten westen van de Lauwers. Maar nog
voordat deze klaar waren, wist Willem Lodewijk, de Staatse stadhouder van
Friesland, een tweetal bruggehoofden te vestigen aan de Dollard en de Eems.
Tot overmaat van ramp werden hulptroepen, die in de zomer van 1589 na
lang aandringen eindelijk naar het noorden werden gestuurd, bij de Lippe uit
elkaar geslagen.67
In 1590 lukte het wel een hulpleger naar het noorden te krijgen. Daaronder
bevond zich een compleet Spaans tercio (regiment). De Groningers hoopten
dat Verdugo deze legermacht zou inzetten voor een actie tegen het Staatse
Westerlauwers Friesland. De kolonel gebruikte deze soldaten echter om even
ten noorden van Niezijl een dam te voltooien, met de aanleg waarvan hij het
jaar tevoren al begonnen was. Het doel ervan was tweeërlei: Verdugo meende
met behulp hiervan een nieuwe uitvalsweg in westelijke richting te creëren
en tegelijk de Staatse bezetting van Niezijl te isoleren, die hierdoor genoodzaakt zou zijn zich over te geven. Beide effecten waren in zijn ogen nodig om
met succes een inval in Westerlauwers Friesland te kunnen doen. Het plan
mislukte echter deerlijk. Nog voordat de dijk helemaal klaar was, verdreef
een zomerstorm met bijbehorend hoog water het Spaanse regiment. Wegens
gebrek aan mogelijkheden om de Spanjaarden in het noorden te onderhouden
moest Verdugo hen weer naar het zuiden laten terugkeren.68 Bovendien had
de hertog van Parma het Spaanse tercio nodig voor de veldtocht die hij op uitdrukkelijk bevel van de koning in Frankrijk moest ondernemen om de opmars
van de protestanten te blokkeren.69
Voor Filips II woog het behoud van het katholicisme in Frankrijk zwaarder
dan dat van zijn provincies in het verre noorden. Historici hebben er terecht op
gewezen dat Filips’ besluit om zich op Frankrijk te concentreren de rebellen
de ruimte heeft gegeven die ze nodig hadden om hun zaken beter te organiseren, hun posities te versterken en terreinwinst te boeken. Verdugo meende
echter dat Parma’s afwezigheid hem juist voordeel kon opleveren. Hij voelde
zich onvoldoende gesteund door de Italiaanse landvoogd en hoopte dat diens
plaatsvervanger, zijn eigen schoonvader en oud-werkgever Peter Ernst van
Mansfeld, hem meer serieus zou nemen en hem wel de middelen zou geven
65
66
67
68
69

FV 94-95.
FV 95-101.
FV 104-106, 108-109.
FV 109-114.
VH ii 98.
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om te doen wat nodig was. Hij besloot daarom naar Brussel te reizen en
zijn schoonvader om hulp te vragen.70 Maar terwijl Verdugo zich in Brussel
ophield, keerde de hertog van Parma terug uit Frankrijk en stuurde zijn kolonel weer naar het noorden, met de belofte dat hij de assistentie zou krijgen die
hij nodig had.71
Zoals al zo vaak eerder het geval was geweest, kwam ook deze keer van
Parma’s toezegging niets terecht. Via Geldern, Zutphen en Deventer begaf
Verdugo zich naar Groningen, maar achter zijn rug veroverde het Staatse leger
de beide IJsselsteden (30 mei en 10 juni 1591). Het begon zelfs aan een belegering van Groningen, maar staakte die al na een paar dagen. Verdugo kon
niet verhinderen dat de vijand Delfzijl en nog drie andere schansen overmeesterde.72 Meteen daarna begaf het Staatse leger zich naar Gelderland, waar het
Nijmegen bedreigde. De hertog van Parma bevond zich daar in de buurt en
wilde, precies zoals in 1586 het geval was geweest, met Verdugo overleggen
over een gezamenlijk plan de campagne. Toen de kolonel bij Nijmegen arriveerde, zag hij tot zijn verrassing dat Parma juist begonnen was zijn troepen
terug te trekken. De landvoogd moest zijn veldtocht afblazen omdat de koning
hem opnieuw, net als het jaar tevoren, had bevolen naar Frankrijk te gaan.
Parma belastte Verdugo met de verdediging van Nijmegen, maar die stad nam
dezelfde houding aan als Groningen. De Nijmeegse bestuurders weigerden de
poorten voor hem te openen, uit vrees dat ze de zeggenschap over hun stad
zouden verliezen en omdat ze voorzagen dat hun stad anders hetzelfde lot zou
ondergaan als Zutphen en Deventer, die wel garnizoen hadden ‘ingenomen’,
maar volkomen geruïneerd werden. Verdugo wist wel Grave binnen te komen,
maar Nijmegen ging voor de koninklijken verloren (21 oktober 1591).73
De gebeurtenissen van een jaar tevoren herhaalden zich: terwijl Parma in
Frankrijk was, begaf Verdugo zich naar Brussel voor overleg met waarnemend
gouverneur-generaal Mansfeld. Mansfeld kon Verdugo echter niet helpen, er
waren geen troepen en ook geld was er niet. Er waren alleen nieuwe opdrachten: Verdugo moest nu ook het gouvernement Gelderland onder zijn hoede
nemen, de koning vertegenwoordigen bij de uitvaart van de hertog van Kleef,
onderhandelen over de overgave van enkele vestingen aan de Nederrijn en
zorgen dat Maastricht behouden bleef (januari-april 1592).74
Eind mei 1592 kreeg Verdugo van Mansfeld bevel om terug te keren naar
‘Friesland’.75 Daar vernam hij dat het Staatse leger te velde gekomen was en dat
het Steenwijk of Coevorden zou gaan aanvallen. Terwijl de vijand het beleg voor
Steenwijk sloeg verbleef Verdugo te Coevorden en probeerde van daaruit de
verdedigers van Steenwijk te helpen. Na een beleg van ruim vijf weken, hevige
beschietingen en zware verliezen gaf de stad zich op 4 juli 1592 gewonnen.76
Verdugo had ondertussen de landvoogd bij herhaling gewezen op de benarde
situatie waarin hijzelf en zijn gouvernement zich bevonden. Uiteindelijk werden er inderdaad wat troepen gevonden die naar het noorden gestuurd konden
70
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73
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VH ii 97, 103, 116v; FV 114-115; rvr 1463.70; MH i 129-129v.
FV 115-117.
FV 118-125.
FV 125-130.
FV 131-133.
FV 134. Verdugo schrijft abusievelijk dat het de hertog van Parma was die hem dit opdroeg.
FV 135-138.
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worden. Deze arriveerden begin augustus 1592, maar Verdugo, die naar Groenlo
was gegaan om hen op te vangen, moest constateren dat ze te zwak waren om
er iets mee te kunnen uitrichten.77 Ondertussen had prins Maurits het beleg
voor Coevorden geslagen (25 juli 1592). Zelfs in Brussel begreep men dat het
in ‘Friesland’ nu menens was en dat een uiterste poging moest worden gedaan
om de val van Coevorden te verhinderen. Daarom werd het Spaanse regiment
van Alonso de Mendoza uit het land van Waas weggehaald en naar het noorden
gestuurd, ook al was de landvoogd zich ervan bewust dat deze versterkingen
te laat zouden komen.78 Het mocht inderdaad niet meer baten: toen Mendoza
en zijn Spanjaarden begin september arriveerden, waren de Staatsen de vesting
Coevorden al zowat binnengedrongen en waren ook de omstandigheden door
het regenachtige weer al zo verslechterd, dat het leger nauwelijks meer uit de
voeten kon. Op 12 september 1592 gaf Coevorden zich over.79
Tezelfdertijd deden zich strubbelingen voor bij het transport van geld en de
betaling van de soldaten. Geld waarvan in Brussel werd gezegd dat het naar
het noorden was gestuurd, kwam niet aan. Het leek op mysterieuze wijze te
verdwijnen. Doordat niemand precies wist wat er aan de hand was, deden
in Groningen, aan het Hof te Brussel en onder de soldaten in de garnizoenen
allerlei verhalen de ronde. Alles leek erop te wijzen dat het lek bij Verdugo
zat.80 Het spreekt voor zich dat de inwoners van Verdugo’s gouvernement door
deze verdenkingen het laatste restje vertrouwen verloren dat ze nog hadden in
de man, die in ruim één jaar tijd Zutphen, Deventer, Nijmegen, Steenwijk en
Coevorden was kwijtgeraakt.
Gebrek aan geld leidde na de val van Coevorden tot grote ontevredenheid
onder de manschappen. Verdugo was niet in staat te verhinderen dat ze zo
goed als allemaal naar het zuiden terugkeerden, waar ze hoopten gemakkelijker aan de kost te kunnen komen. Tegelijkertijd maakte hij zich grote zorgen
over de toestand in Groningen. Hij was ervan overtuigd dat vijandige elementen daar op het punt stonden de macht te grijpen en de stad aan de vijand uit
te leveren (winter en voorjaar 1593).81
Reeds in 1591 was Filips II tot de overtuiging gekomen dat de hertog van
Parma – deze had er al veel langer blijk van gegeven slechts met tegenzin het
beleid van de koning uit te voeren – van zijn functie als landvoogd ontheven
moest worden. Een poging om de ongezeglijke en ook ziekelijke Parma in 1591
terzijde te schuiven mislukte door het overlijden van de man die ’s konings wil
had moeten uitvoeren. Filips zette echter door en stuurde in 1592 Don Pedro
Enriquez de Toledo, graaf van Fuentes, naar de Nederlanden om als waarnemend gouverneur-generaal Parma’s taken over te nemen. De koning wilde dat
Parma na aankomst van Fuentes meteen naar Spanje zou komen en had opdracht
77 Brief van Verdugo aan Mansfeld van 10 augustus 1592 uit Groenlo (LCV 142, noot 1).
78 Zie de brief die Alexander Farnese op 24 augustus 1592 uit Spa aan de koning schreef: ‘Afgaande op de
verklaringen van Verdugo komt het hulpleger te laat. Zonder hulp zal Coevorden zich overgeven’ (CPH iv
nr. 215).
79 FV 139-148.
80 Zie bij wijze van voorbeeld de brief die het Groninger stadsbestuur op 14 juni 1592 aan Verdugo schreef:
‘Mansfeld denkt dat het beloofde geld allang is aangekomen en dat de soldaten geld van de regering
krijgen. Wij kunnen Mansfeld onmogelijk melden dat zijn bevel wordt uitgevoerd als dat in werkelijkheid
niet zo is’ (MH ii 119v).
81 FV 149-154.
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Graaf Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620), sinds 1584 de stadhouder en kapitein-generaal
van de Staatse strijdkrachten in Friesland.
Gravure uit Emanuel van Meteren, Historie, boek XVII fol. 335v.
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gegeven zijn neef desnoods te laten arresteren en onder dwang naar Spanje te
sturen. Samen met Fuentes reisde Esteban de Ibarra naar de Nederlanden. Deze
laatste zou de financiën gaan beheren, terwijl Fuentes zich vooral met het militaire beleid zou bezighouden.82 De heren arriveerden in het late najaar van 1592
in de Nederlanden, terwijl Parma – voor de derde maal onderweg naar Frankrijk
– in Atrecht op zijn sterfbed lag. De hertog overleed op 2 december 1592.83
Al gedurende enkele jaren ging de Friese stadhouder Willem Lodewijk te
werk volgens een zorgvuldig uitgestippeld plan dat stap voor stap moest leiden tot de volledige insluiting van de stad Groningen.
Het eerste succes dat hij in het voorjaar van 1593 behaalde was de vestiging van
een bruggehoofd aan de uitmonding van de Westerwoldse A in de Dollard. De
volgende, nog veel belangrijkere stap was de aanleg van een Staatse schans op
de Bourtange. Via deze ‘pas’ door de uitgestrekte moerassen liep de enige weg
die Groningen nog met de rest van de wereld verbond (september 1593). De
Staatsen hadden echter nog maar nauwelijks deze sleutelpositie ingenomen, of
er arriveerde uit het zuiden een koninklijk hulpleger dat groot genoeg was om
de Staatsgezinden serieus te bedreigen. Deze troepen waren eerder dat jaar ingezet om het door de Staatsen belegerde Geertruidenberg te ontzetten. Pas geruime
tijd nadat deze poging was mislukt, had de legerleiding, wier slagvaardigheid
zwaar te lijden had onder het voortdurende geruzie tussen de oude graaf van
Mansfeld en de graaf van Fuentes, besloten hen naar het noorden te sturen.84
Ofschoon de sterkte van dit hulpleger aanzienlijk was, was deze manoeuvre
geen succes beschoren. Probleem was dat het seizoen te ver gevorderd was.
Het natte jaargetijde stond voor de deur, waardoor er maar weinig begaanbare
wegen zouden overblijven en aan het meenemen van zware stukken geschut
helemaal niet meer te denken viel. Aangezien het in de herfst en winter
altijd al moeilijk was om de gewone garnizoenen van eten te voorzien, moest
de aanwezigheid van duizenden extra-manschappen in het onherbergzame
‘Friesland’ op een ramp uitlopen.
Tijdens hun opmars behaalden de koninklijken enkele successen in Twente,
waarna ze ook Wedde, Winschoten en Aduarderzijl in een oogwenk heroverden. Het Groninger stadsbestuur had graag gezien dat Verdugo alles op alles
zou hebben gezet om de pas via Bourtange te openen, maar de kolonel was op
grond van zijn jarenlange ervaring en kennis van het terrein van mening, dat
een dergelijke onderneming in de herfst geen enkele kans van slagen had. Hij
weerstond de pressie en trok zich, tot woede van de Groningers, naar Drenthe
terug. Hij deed nog wel een poging om slag te leveren met Willem Lodewijk,
maar die liet zich niet tot een avontuur verleiden. Deze bevond zich met zijn
Friese regiment in de buurt van Midwolde en had zijn positie net op tijd in
staat van verdediging gebracht. Doordat de Staatsen weigerden zich bloot te
geven, bleef er voor Verdugo niets anders over dan zich onverrichterzake terug
te trekken (september 1593).85
82 L. van der Essen, ‘Politieke geschiedenis van het Zuiden’, 1585-1609, in: Algemene geschiedenis der
Nederlanden, V (Utrecht 1952) 245-282, hier 261-262.
83 H. de Schepper, ‘De katholieke Nederlanden van 1589 tot 1609’, in: AGN 6, 279-297, in het bijzonder 280.
84 Geertruidenberg werd op 24 juni 1593 door prins Maurits veroverd. Zie ook De Schepper, ‘De katholieke
Nederlanden’, 285.
85 FV 155-164.
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De kolonel besloot hierop zijn omvangrijke leger te gebruiken om Coevorden
tot overgave te dwingen. Ook al was het winter en kon het leger niet manoeuvreren, wanneer het de vesting Coevorden ingesloten hield zou het Staatse garnizoen daarbinnen uiteindelijk wegens gebrek aan leeftocht moeten opgeven.
Het najaar van 1593 was echter ongewoon nat en voorzover ze niet omkwamen
door honger of ziekte deserteerden Verdugo’s manschappen in grote aantallen. Toen het Groninger stadsbestuur begin november om assistentie vroeg,
antwoordde de kolonel in een vercijferde brief dat hij geen hulp kon geven.
‘Als ik mij niet in zo’n jammerlijke situatie bevond, zou ik niet nalaten naar u
toe te komen. Ik heb hier alleen nog maar wat kapiteins en vaandels, maar er
zijn nauwelijks 100 gezonde mannen over om de schansen te bezetten. Door
de armoede hebben de soldaten me in de steek gelaten en ik kan er niets aan
doen, ongeacht de straffen die ik uitdeel. Mijn hele leven lang heb ik nog niet
zo’n uitzichtloze ellende onder de soldaten gezien. Als ik al soldaten had om
naar u toe te sturen, dan zouden ze zich nauwelijks op de been kunnen houden. Ik hoop dat Brussel spoedig zal helpen’.86
Inderdaad stuurde Brussel, waar aartshertog Ernst van Oostenrijk inmiddels
het roer van Fuentes had overgenomen, begin 1594 nieuwe hulptroepen, maar
geld kwam er niet.
Na aankomst sloegen de nieuwe soldaten meteen aan het muiten en plunderen of liepen over naar de vijand. Ook het Italiaanse regiment dat in de
zomer van 1592 naar het noorden was gekomen, gaf er de brui aan en keerde
op eigen houtje terug naar Brabant. Ondertussen dreigde ook Verdugo’s opzet
met Coevorden te mislukken. Ofschoon hij de vesting al bijna een half jaar
ingesloten hield, wilde het Staatse garnizoen niet van opgeven weten.
Terwijl de omvang van Verdugo’s strijdkrachten voortdurend afnam, bouwden de Staatsgezinden een indrukwekkende legermacht op. Begin mei 1594
trok het Staatse leger op in de richting van Coevorden. De bedoeling was de
belegerde vesting te ontzetten en van nieuwe voorraden te voorzien. Verdugo
en zijn staf gingen ervan uit dat het opperbevel in Brussel nieuwe versterkingen had gestuurd en dat die al onderweg waren. Het zou daarom onverstandig
zijn om het nu, terwijl zijzelf in de minderheid waren, op een treffen te laten
aankomen. Ze zouden dan de kans lopen de strijdkrachten te verspelen die ze
later goed zouden kunnen gebruiken. Ze besloten zich daarom terug te trekken
in de richting van Lingen en Denekamp en lieten Maurits en de zijnen begaan.
Zo kwam er na 31 weken zonder slag of stoot een einde aan de belegering van
Coevorden.87
De stad Groningen was nu volledig op zichzelf aangewezen. De voorhoede
van het Staatse leger verscheen op zondag 22 mei 1594 in de buurtschap
Helpman ten zuiden van de stad. Kort daarna arriveerde de hoofdmacht en
begon de aanleg van een versterkt legerkamp. Omdat ook de Staatse legerleiding er rekening mee hield dat Brussel het belangrijke Groningen niet aan
zijn lot zou overlaten en uiteindelijk toch een groot leger zou uitsturen om
de stad te redden, werd het legerkamp te Helpman aan de zuidzijde voorzien
van verdedigingswerken die een ontzettingsleger moesten kunnen opvangen.
86 Brief van Verdugo aan Groningen, 6 november 1593 (rvr 1463.220).
87 FV 165-174 en Bor xxxi 18v.
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Aartshertog Ernst van Oostenrijk (1553-1595), gouverneur-generaal van de Nederlanden in de
jaren 1594-1595.
Gravure uit Emanuel van Meteren, Historie, boek XVII fol. 335.

Gedurende het beleg van Groningen zat Verdugo in Twente te wachten op
hulptroepen die wel waren toegezegd maar niet kwamen, en moest ondertussen proberen zijn soldaten bijeen te houden die dreigden weg te lopen en de
omgeving plunderden. Binnen het belegerde Groningen kwam het op een haar
na tot een bloedig treffen tussen de voorstanders van overleg met de vijand
en degenen die nog altijd geloofden in de hulp die uit naam van de ‘alleronoverwinnelijkste koning’ was beloofd. Maar uiteindelijk, na twee maanden
belegering en zware beschietingen, besloten de Groningers hun verzet op te
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geven en tekenden het ‘Tractaat van Reductie’, de akte waarbij Groningen
werd opgenomen in de kring der Nederlandse Verenigde Provincies (23 juli
1594).88
Na het verlies van Groningen bleven Verdugo als steunpunten slechts
Lingen, Oldenzaal en Groenlo. Tegelijk bleef hij worstelen met de problemen
die hem gedurende een groot deel van zijn ‘Friese jaren’ hadden gekweld: loze
beloften, geldgebrek, ontevreden soldaten, muiterij, desertie en verdachtmakingen met betrekking tot financiële malversaties.89
Dood en nageslacht
Voor de nieuwe landvoogd, aartshertog Ernst van Oostenrijk, was het verlies van Groningen een zware slag, maar voor Verdugo betekende het dat
hij eindelijk afscheid kon nemen van een land en een functie die hij al lang
had willen verlaten.90 Het liefst was hij met zijn drie dochters voorgoed naar
Spanje gereisd, maar als hem dat niet werd toegestaan wilde hij zijn ervaring
en kunde als veldheer wel ter beschikking blijven stellen van de koning,
het liefst in Luxemburg. Nadat aartshertog Ernst op 20 februari 1595 plotseling was overleden, deed de graaf van Fuentes, die zich door middel van een
list opnieuw als waarnemend-gouverneur-generaal had laten aanwijzen, een
beroep op Verdugo om de Fransen te verdrijven, die enkele vestingen in het
zuiden van Luxemburg hadden overmeesterd.91 Ze bedreigden daar de camino
d’Italia, de levensader van de Spaanse bezittingen in de Nederlanden.
Het zou de laatste opdracht worden die Verdugo ten dienste van zijn koning
uitvoerde. En precies zoals het hem in de veertien voorgaande jaren was vergaan, zo verging het hem ook nu. Toen hij de graaf van Fuentes liet weten
wat voor strijdmacht hij nodig had om met succes een poging te kunnen doen
ter herovering van de Luxemburgse grensvestingen, luidde het antwoord: ‘op
zo’n manier kan iedereen wel winnen’. Ofschoon Verdugo niet kreeg wat hij
wilde en hem slechts een kleine, geïmproviseerde strijdmacht ter beschikking
werd gesteld, wist hij toch de grensplaatsen te heroveren.92 Fuentes droeg
hem daarna op nieuwe troepen op te halen die in Bourgondië bijeen werden
gebracht, maar in plaats daarvan begaf Verdugo zich naar Luxemburg. Van
daaruit stuurde hij een vriend naar de graaf van Fuentes om hem mee te delen
dat hij zich erg moe voelde en graag ontslag wilde hebben. Hij wilde nog een
aantal belangrijke dingen doen en hoopte uiteindelijk naar Spanje te kunnen
terugkeren.93 Enkele maanden later werd Francisco Verdugo overvallen door
de derdedaagse koorts, waaraan hij op 20 of 22 september 1595 overleed, ‘64

88 FV 175-183.
89 FV 183-189.
90 Verdugo maakt in zijn memoires op verschillende plaatsen melding van zijn verlangen ontslagen te worden uit zijn functie als gouverneur van ‘Friesland’ (FV 102, 113 en 124, resp. 1589, 1590 en 1591). Ook in
verschillende van zijn brieven liet hij blijken graag weg te willen.
91 Yvoix (het huidige Carignan) en la Ferté-sur-Chiers in het huidige Franse departement Ardennes en
Chauvency-le-Château (bij Montmédy) in het aangrenzende departement Meuse.
92 Brouwer, Kronieken, 400.
93 LCV xvii; Fuentes rapporteerde dit op 14 juni 1595 aan de koning.
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jaar en een paar maanden oud’.94 Hij werd begraven bij het hoofdaltaar in de
kapel van het clarissenklooster van de Heilige Geest te Luxemburg, waar ook
Dorothea en twee van zijn kinderen waren bijgezet.95
De beschikbare informatie over Verdugo’s directe nageslacht is niet in alle
opzichten eenduidig. Al eerder zagen we dat hij aan zijn Haarlemse tijd een
onechte zoon heeft overgehouden.96 Deze Willem (‘Guillermo’) van Deyck, die
eind 1574 of begin 1575 geboren moet zijn, werd geëcht, ging voor studie naar
Salamanca, trad toe tot de orde van Santiago en maakte carrière in het leger.
Als kapitein van de cavalerie in het keizerlijke (katholieke) leger nam hij
deel aan de slag op de Witte Berg bij Praag, waar de Boheemse (protestantse)
strijdkrachten het onderspit dolven (8 november 1620). Naast deze Willem
had Verdugo nog twee andere zonen, Juan en Francisco. Nadat ook zij waren
geëcht verwierven ze hoge posities in de Nederlanden en in Duitsland.97
Uit Verdugo’s huwelijk met Dorothea van Mansfeld zijn verschillende kinderen geboren. De eerste drie zagen het levenslicht in de tijd dat Dorothea in het
paleis van haar vader te Luxemburg woonde. De oudste, Margarita Anna, werd
in 1579 geboren.98 Dorothea beviel op 17 augustus 1580 van een tweede kind
(een jongetje?), maar het kind stierf kort nadat het was gedoopt.99 Vervolgens
werd in 1581 een tweede dochter geboren, Juana of Isabel. Enige onduidelijkheid is er over het volgende kind, een meisje. In de aantekeningen van
de Groninger stadssecretaris Egbert Alting lezen we onder de datum 21 april
1584 dat Verdugo de heren van Stad en Lande van Groningen heeft gevraagd
om als doopouders op te treden voor zijn dochtertje Walburg.100 De doopnaam
Walburg had een dubbele symbolische betekenis: vanuit zijn Groningse residentie keek Verdugo uit op de Sint Walburgkerk, maar nog veel belangrijker
was, dat Sint Walburg de patroonheilige was van het juist in die jaren zo bitter
omstreden Zutphen. Vreemd is echter dat twee jaar later opnieuw een dochter Walburg (‘Filiberta Walburg’) geboren is, die op 16 oktober 1587, bijna
anderhalf jaar na de dood van haar moeder, overleden is.101 Uit andere bronnen
weten we dat het in 1584 geboren meisje niet Walburg genoemd werd, maar
naar haar moeder Dorothea heette. 102 Het raadsel verdwijnt wanneer Walburg
de tweede doopnaam van het in 1584 geboren meisje is geweest, net zoals dat
het geval was bij de twee jaar later geboren Filiberta.
94   Staden, Trophaea, 162. Ook Coloma en de Anonymus delen mee dat de kolonel op 22 september 1595
is overleden, maar de grafsteen in het clarissenklooster vermeldt 20 september 1595 als sterfdatum
(Staden, Trophaea, 164). De ‘derdedaagse koorts’ is een vorm van malaria. De moderne medische
benaming is malaria tertiana.
95   Brouwer, Kronieken, 401, Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 97.
96   Zie hierboven, p. 10.
97   LCV xviii. Zie ook Staden, Trophaea, 296-304 (brief van keizer Ferdinand II aan Guilielmus Verdugo).   
98   Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 95; LCV xviii.
99   Zwangerschap van dit kind verhinderde Dorothea in 1580 te reizen (FV 4).
100   Besloten werd om als ‘pillengave’ (doopgeschenk) een vergulde zilveren credens en een gouden ketting
aan te bieden, alsmede een som van 1500 gulden. Daags daarna, toen het kind gedoopt werd, is dit
bedrag in de vorm van een obligatie overhandigd (DA 604).
101   Het kind is bij haar broertje begraven in de conventskerk van de Heilige Geest te Luxemburg, waar
het volgende grafschrift te lezen staat: ‘D[eo] O[ptimo] M[aximo]. Frise me donne le jour, et la mort à
ma mère / De la vie je vins ici accompagner mon frère / Walbourg fue nommée à la sainte Fontaine /
Passant tu vois en nous ce que c’est la vie humaine / L’an 1587 le 16 octobre. F.M.B.’ (Rumeu de Armas,
‘Nuevos datos’, 97, noot 22).
102   Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 100.
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Overigens verhinderde Verdugo’s baan als gouverneur en militair duvelstoejager een normaal gezinsleven. Na het overlijden van zijn vrouw Dorothea moest
hij zijn nog kleine kinderen aan de zorgen van anderen toevertrouwen. In eerste
instantie was dat zijn oude vriend en beschermer Mondragón, die inmiddels
gouverneur van Antwerpen was geworden, later zijn schoonvader Peter Ernst
van Mansfeld te Luxemburg. Het is niet bekend wanneer zijn drie dochters naar
Spanje zijn afgereisd, maar dit is vermoedelijk niet vóór 1594 gebeurd.103
Verdugo had voor zijn oudste dochter Margarita een goede partij gevonden,
maar eenmaal in Spanje trouwde ze, tegen de wil van haar vader, met een partner van eigen keus, Don Antonio Meneses y Manrique de Ayala, familiar van
het Heilig Officie. Ofschoon Don Antonio uit een aanzienlijkere familie stamde
dan Verdugo zelf, vond de kolonel hem niet goed genoeg voor zijn dochter.
Hij verdacht zijn schoonzoon ervan op Margarita’s geld uit te zijn en besloot
het paar daarom te onterven (21 augustus 1595). Ongeveer tezelfdertijd droeg
Verdugo de voogdij over zijn beide andere dochters, de veertienjarige Juana en
de twaalfjarige Dorothea, op aan kapitein Alonso de Frías. Tijdens zijn ‘Friese’
jaren had Verdugo herhaaldelijk gebruik gemaakt van de diensten van deze
vertrouweling, die regelmatig voor hem naar Brussel op en neer reisde om
het contact met de hoogste regeringsfunctionarissen te onderhouden. Enkele
jaren later trouwde Verdugo’s tweede dochter Juana met Don Francisco Juan
de Torres, een Valenciaans edelman, die in ‘Friesland’ vele jaren het bevel had
gevoerd over een compagnie Spaanse infanteristen en door Verdugo ‘als een
zoon’ werd bemind.104 De derde dochter, Dorothea, trad in 1603 in bij de augustinessen van San Ildefonso in Verdugo’s vaderstad Talavera de la Reina.105
Enkele meningen
Het zal niemand verbazen dat Spaanse en Nederlandse commentatoren verschillende accenten leggen in het beeld dat zij van Verdugo schetsen. De Spanjaarden
hebben vrijwel alleen oog voor Verdugo’s heldenmoed en zijn kwaliteiten als
veldheer. Carlos Coloma noemt hem bovendien een voortreffelijk edelman,
van nature begiftigd met een bijzondere welsprekendheid en voorzien van alle
eigenschappen die men nodig heeft om ‘een groot soldaat en groot gouverneur’
te zijn. ‘Hij deed zijn best om Francisco (de zachtzinnige Sint Franciscus) te zijn
voor de goeden en Verdugo (“beul”) voor de slechten.’ Dezelfde auteur roemt
de ‘prachtige overwinningen’ die Verdugo in ‘Friesland’ heeft behaald. Volgens
hem waren deze zeges zelfs zo fraai, dat ook ‘Spanjes tegenstanders’ ze niet van
hun glans konden ontdoen. Dat is enigszins overdreven, want de enige echt
103    Volgens Rumeu de Armas heeft Verdugo kort na 1590 zelf zijn kinderen naar Spanje gestuurd. Dit kan
niet juist zijn. Op 29 januari 1592 schreef Verdugo vanuit Brussel aan het stadbestuur van Groningen
dat hij naar Spanje had willen reizen om de koning zelf om hulp te vragen. Van die gelegenheid had
hij gebruik willen maken om zijn twee oudste dochters naar zijn vaderland te brengen. De derde had
hij hier willen laten (rvr 1463.169). Het jaar daarop reisde Verdugo’s oudste dochter Margarita met een
paspoort van prins Maurits van Luxemburg via Holland naar Groningen om overleg te kunnen voeren
met haar vader. Ze kwam op 25 juli 1593 in Groningen aan (DA 876). Later dat jaar, toen Verdugo zich
te Dalen in een ellendige situatie bevond, moest hij diezelfde Margarita aan Groninger zakenlieden in
onderpand geven om nog wat geld op krediet te kunnen krijgen dat hij nodig had om zijn hongerende
soldaten te betalen en hen nog een paar dagen tevreden te kunnen houden (brief van 9 oktober 1593
aan Mansfeld; LCV Appendix, nr. xxxv).
104    Aldus Fracchetta in zijn levensbeschrijving van Verdugo.
105    Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 99-100.
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grote overwinning die Verdugo in zijn ‘Friese periode’ behaalde, was die in de
slag bij Noordhorn. Hier voerde hij ook zelf het commando. Bij Lochem behaalde
hij weliswaar een overwinning en maakte hij een aantal vaandels en standaarden van de vijand buit, maar hij slaagde niet in zijn opzet de stad in handen
te krijgen (1582). Bij het innemen van de steden Steenwijk (1582) en Zutphen
(1583) en bij de overwinningen bij Amerongen (1585) en Boxum (1586) was
Verdugo niet persoonlijk betrokken. De beide laatste successen hadden ook
geen gevolgen voor de machtsverhoudingen in het noorden.
De anonieme auteur van de biografie die door Rodríguez Villa is uitgegeven,
besluit zijn verhaal met een eerbetuiging aan Verdugo: ‘Talavera de la Reina
kan er trots op zijn een der grootste mannen te hebben voortgebracht die Spanje
in deze eeuw heeft gehad, en hoe hoog men hem ook moge eren, nooit zal het
eerbetoon en de roem de verdiensten van de kolonel kunnen overtreffen of zelfs
evenaren’.106 Ook Antonio de Herrera zwaait Verdugo lof toe in het tweede deel
van zijn ‘Algemene geschiedenis van de wereld en van de tijd van koning Filips II’.107
In het vervolg van deze inleiding, waar we nader zullen ingaan op de
inhoud van Verdugo’s verslag, zullen we nog gelegenheid krijgen om aandacht
te schenken aan de manier waarop Verdugo’s superieuren, in het bijzonder
Alexander Farnese en de koning zelf, over hun kolonel en gouverneur dachten.
Het zij hier voldoende op hun beider correspondentie te wijzen, die duidelijk
maakt dat zij het volste vertrouwen in hem hadden en hem hogelijk waardeerden. Toen Esteban de Ibarra in 1593 in opdracht van de koning orde moest
scheppen in de financiële chaos te Brussel en daarbij ook het mes moest zetten in de toelagen die aan allerlei functionarissen werden uitbetaald, schreef
Filips II hem uitdrukkelijk dat hij niet aan Verdugo’s salaris mocht komen.
Hetzelfde gold overigens ook voor Verdugo’s oudere strijdmakker Cristóbal de
Mondragón, die na zijn zware jaren als legerleider al geruime tijd de betrekkelijk rustige functie van gouverneur van Antwerpen bekleedde. De koning had
Verdugo aan het einde van diens carrière graag willen benoemen als opvolger
van Mondragón, maar tegen de verwachting in stierf Verdugo nog voor de
vacature vrijkwam.108
De Nederlanders Everard van Reyd en Emanuel van Meteren zijn wat gereserveerder in hun oordeel, maar ook zij erkennen Verdugo’s ‘kloekheid’ en
ervaring als veldheer. Meer nog dan de Spanjaarden wijzen ze op de opmerkelijke loop van zijn carrière en Van Reyd laat ook de negatieve kanten van zijn
persoon en gedrag niet onbesproken.109
Van Verdugo’s vermeende ‘lage afkomst’ en armoede is in het begin van
deze inleiding al melding gemaakt. Verhalen daarover lijken gemeengoed
geweest te zijn in de Nederlanden. Zo wordt ons verteld dat de graven Herman
106    Brouwer, Kronieken, 406.
107    Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general del mundo y del tiempo del señor Rey Don Felipe II, desde
1559 haste su muerte, 3 dln (Madrid 1601-1612).
108    CPH iv nr. 707; Brouwer, Kronieken, 403. Mondragón overleed in 1596.
109    Van Reyd erkent Verdugo’s ‘hooghen credijt’ en ‘kloecksinnicheydt’; Van Meteren noemt hem ‘een van
de cloeckste ende ervarenste Spaensche Oversten des Coeninckx in de Nederlanden’ (Everard van
Reyd, Historie der Nederlantscher oorlogen (Leeuwarden 1650) ix 228; Emanuel van Meteren, Historie der
Nederlandscher ende haerder Naburen oorlogen ende geschiedenissen tot den iare mvicxii (’s-Gravenhage,
1614) 358. Brouwer citeert een andere plaats bij Van Meteren, waar deze Verdugo karakteriseert als ‘een
cloeck ervaren ende beleeft Spangiaert, die door zijne dapperheyt van cleyne conditie tot den gouvernemente van Vriesland ghecomen was’ (Brouwer, Kronieken, 376).
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en Frederik van den Berg – vanaf het voorjaar van 1585 Verdugo’s trouwste
medewerkers – zich erover beklaagden dat zij ‘arme heren van geringe afkomst’
moesten dienen. Ook de Emder burgemeester Claes Hoorn meende het een en
ander over de achtergrond van ’s konings stadhouder van ‘Friesland’ te weten:
die was ooit als page begonnen, had als soldaat in het leger gediend, was
daarna fourier en provoost geweest, werd vervolgens kapitein en had het uiteindelijk tot gouverneur gebracht.110
Het uitvoerigst over Verdugo is Everard van Reyd, een naaste medewerker
van graaf Willem Lodewijk van Nassau die een boek over ‘de Nederlandse
oorlog’ heeft geschreven en daarbij uit zijn eigen waarneming kon putten.111
Verdugo was de directe tegenstander van zijn chef, in wiens omgeving de
Spanjaard en zijn handelwijze uiteraard vaak en uitgebreid werden besproken.
Van Reyd moet dan ook goed op de hoogte zijn geweest van zijn handel en
wandel, vooral waar het ’t noordelijk kustgebied betreft.112 Dit wil echter niet
zeggen dat Van Reyds mededelingen over Verdugo ook allemaal betrouwbaar
zijn. Ook Van Reyd presenteert ons slechts interpretaties van de feiten die hij
zag, en kon dat niet anders doen dan vanuit zijn eigen positie aan de Staatse
kant en in het licht van de verhalen die hij over Verdugo hoorde vertellen. Het
is dan ook niet verbazingwekkend dat zijn mededelingen over Verdugo soms
haaks staan op hetgeen we uit andere, meer betrouwbare bronnen weten. Het
is binnen het bestek van deze inleiding niet mogelijk om Van Reyds opmerkingen van alle kanttekeningen te voorzien die erbij te maken zijn. Bovendien
zijn nog lang niet alle beschikbare bronnen voldoende bestudeerd. Ik volsta
daarom met enig kritisch commentaar en de algemene waarschuwing dat ook
een expert als Everard van Reyd niet steeds mag worden geloofd.
Ook Van Reyd wijst op Verdugo’s opmerkelijke loopbaan. Naar aanleiding
van zijn overlijden noteert hij dat Verdugo van de ‘allerarmste staat’ was opgeklommen en dat hij zelf met een lachend gezicht over zijn lage afkomst sprak,
‘net zoals Agathocles’.113 ‘Er werd verteld dat zijn moeder een mondongera was’,
een vrouw die wat geld verdiende door te komen helpen wanneer er aan huis
een varken werd geslacht.114
Als we de Spaanse bronnen mogen geloven, dienen we de verhalen over
Verdugo’s lage afkomst met een korreltje zout te nemen. Maatschappelijke status
en welstand zijn relatieve begrippen en op dit terrein hangt het oordeel af van wat
men met elkaar vergelijkt. Gouverneurs van provincies werden – op voordracht
van de gouverneur-generaal – door de koning zelf benoemd en kwamen voort
uit de hoge adel. Deze heren waren voor hun levensonderhoud niet afhankelijk
van het tractement waarop ze vanwege hun functie recht hadden. De inkomsten
die zij uit hun voorvaderlijke goederen en renten trokken, waren meestal zo
ruim, dat ze daarmee een grote staat konden voeren. Hun officiële salaris was in
vergelijking daarmee niet meer dan een extraatje. Zelfs wanneer ze krap bij kas
110    AE ii 444; Verdugo zou zelfs als ‘stalknecht’ zijn begonnen (L.H. Wagenaar, Het leven van graaf Willem
Lodewijk, een vader des vaderlands ‘Uz Heit’ (Amsterdam/Pretoria) 27).
111    Van Reyd xii 273.
112    Van Reyd is minder betrouwbaar waar het gaat om gebeurtenissen die zich buiten zijn gezichtsveld
afspeelden. Zo vertelt hij dat Verdugo zich na de val van Groningen ‘stilletjes had teruggetrokken in het
Luxemburgse Schengen, de heerlijkheid die hij had aangekocht’ (Van Reyd, ib.).
113    Agathocles (361-287 v. Chr.) was de zoon van een Siciliaanse pottenbakker en had het tot tyran van
Syracuse gebracht.
114    Van Reyd xii 273.

30

Verdugo’s levensloop

zaten was hun kredietwaardigheid zo groot, dat ze zonder bezwaar hun kostbare
levenswijze konden voortzetten. Edelen die het met wat minder moesten doen,
vinden we vaak in het leger. Daar bekleedden ze (hoge) officiersposten die hen
flinke gages opleverden en ook uitstekende mogelijkheden boden voor extrainkomsten. In het leger profiteerde iedereen, van laag tot hoog, van plundering,
afpersing, omkoping en van de gevangenen die men tegen losgeld vrijliet.
Afgezet tegen dit soort edelen was Verdugo inderdaad een man van bescheiden afkomst. Zijn positie was daardoor kwetsbaarder dan die van zijn collega’s
van gelijke rang. Toen hij zich in het voorjaar van 1592 in een uitzichtloze situatie bevond – Verdugo was toen te Maastricht, men had hem allerlei opdrachten gegeven maar niet de middelen om ze te kunnen uitvoeren – schreef hij
een wanhopige brief aan zijn schoonvader Mansfeld waarin hij hem zijn nood
klaagde. ‘Houdt u er rekening mee dat ik geen patrimonium heb waaruit ik
mijn onkosten kan bestrijden. Ik heb het moeilijk genoeg om mijn kinderen te
eten te geven. Ik moet het allemaal van mijn loon doen’.115
Volgens Van Reyd had Verdugo weliswaar een opmerkelijke carrière
gemaakt, maar waren zijn eerzucht en carrièredrift ook de oorzaken van zijn
mislukking. Volgens hem had de Spanjaard in de loop der jaren veel te veel
hooi op zijn vork genomen. Hij verzamelde functies en opdrachten, maar was
niet in staat om die met succes uit te voeren.116 Vanaf 1590 maakte hij er geen
geheim van dat hij het liefst van zijn post als gouverneur van ‘Friesland’ ontheven zou worden. Alleen moest dat wel op een eervolle manier gebeuren.
Maar, zoals het keizer Maximiliaan was vergaan toen die tijdens een jachtpartij
in de buurt van Innsbruck een aantal gemzen achterna was geklommen, ook
Verdugo moest aan den lijve ervaren ‘dat het minder moeilijk is een steile berg
op te klimmen, dan er heelhuids weer vanaf te komen’.117
Toen Verdugo stierf, aldus Van Reyd, liet hij alleen schulden achter. Zijn
goederen werden te Brussel openbaar verkocht, maar de crediteuren konden
uit de opbrengst niet allemaal betaald worden.118 Dat wekte verbazing op,
want Verdugo had de naam een geldwolf te zijn – ‘hij was gierig tot in het
onrechtvaardige’ – en er werd verteld dat hij grote rijkdommen had vergaard,
om op zijn oude dag een comfortabel leven te kunnen leiden.119 De verklaring
moest zijn dat hij het geld bijtijds naar Spanje had weggewerkt.
Hoe de vork precies in de steel zit zal waarschijnlijk nooit achterhaald kunnen
worden. In gesprekken en brieven klaagde Verdugo bij herhaling dat hij geen
cent bezat, dat hij al zijn bezittingen moest verpanden om zijn soldaten te kun115   Brief van 22 april 1592; LCV, Appendix, nr. xxiv.
116   Uiteraard wist Verdugo dat hij de reputatie had een carrièrejager te zijn. In een naschrift bij een brief aan
het Groninger stadsbestuur roept hij God als zijn getuige aan wanneer hij verzekert dat hijzelf allerminst
uit is geweest op zijn hoge functies (7 september 1591; rvr 1463.151).
117   Van Reyd ix 172. Volgens de legende zou Maximiliaan van Oostenrijk tijdens een klauterpartij in de
loodrechte Martinswand bij Zirl (ongeveer 10 km ten westen van Innsbruck) op een rotspunt beland zijn
vanwaar hij niet meer naar beneden kon. Twee dagen en nachten zat hij vast, maar wist door het geven
van signalen duidelijk te maken waar hij zich bevond. De pastoor van Zirl zegende hem – van afstand
– met het Heilig Sacrament, waarna een dorpsjongen erin slaagde de keizer uit zijn benarde positie
te bevrijden. Ter plaatse is een kleine grot in de wand uitgehakt en een kruisigingsgroep aangebracht.
Tegenwoordig leidt een beveiligde Klettersteig naar de Kaiser Max Grotte.
118   Een nootje in het manuscript van de Anonymus merkt op: ‘Verdugo liet geen bezittingen na en verwierf
er geen. Het enige wat hij naliet waren doorluchte voorbeelden van geestkracht en uithoudingsvermogen’ (geciteerd bij Brouwer, Kronieken, 406).
119   Van Reyd ix 172.
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nen betalen en dat hij zijn kinderen van arren moede in een gasthuis moest zien
onder te brengen.120 Tegelijkertijd wijzen andere bronnen erop dat Verdugo wel
degelijk zijn best heeft gedaan om geld bij elkaar te krijgen om aan zijn kinderen
na te laten. Het zal ook niet voor niets zijn geweest dat hij zijn dochter Margarita
en schoonzoon onterfde, omdat hij haar echtgenoot van ‘hebzucht’ verdacht.121
‘Verdugo – aldus Van Reyd – beschikte over grote gaven, maar zijn gebreken waren niet kleiner.’122 Hij had een ‘heerlijck’ verstand, maar leed aan ‘een
vallende sieckte’ en soms aan een soort ‘dollicheydt’. Hij schreef veel, overtrof
daarin zelfs zijn secretarissen,123 en las historische literatuur om zijn expertise te vergroten.124 Hij kon goed uit zijn woorden komen,125 was beleefd en
gedroeg zich ook tegenover zijn vijanden hoffelijk. Maar soms vergat hij zich
en liet hij zich gaan, zoals die keer toen hij tegenover enkele raadsheren van
Groningen uitbarstte: ‘Denken jullie soms dat ik hier gekomen ben om jullie
complimenten te maken? Ik ben gekomen om de mannen te wurgen en de
vrouwen te schofferen’. Doorgaans hield hij woord, maar ook opportunisme
was hem niet vreemd: ‘hij kon ontrouw zijn wanneer hij daarmee groot voordeel kon behalen’. Tenslotte, aldus Van Reyd, was hij met ‘hoereren’ en echtbreken zo onmatig, dat ‘broer Arent’,126 pastoor te Groningen en biechtvader
van Verdugo, hem de absolutie weigerde.127
Zoals gezegd valt er uitvoerig commentaar te leveren op Van Reyds ‘necrologie’ over Verdugo. Enkele punten eruit komen opnieuw aan de orde wanneer
we aandacht schenken aan de inhoud van Verdugo’s verslag over zijn jaren
als gouverneur van ‘Friesland’. Daarin speelt geld een centrale rol: gebrek
aan geld (de ‘zenuw van de oorlog’) is een van de voornaamste excuses die
Verdugo aanvoert voor zijn wansucces, en de behoefte om zich te verdedigen
tegen beschuldigingen van financieel wanbeleid is het belangrijkste motief
voor het opschrijven van zijn herinneringen.

120    Zie bijvoorbeeld VH ii 46 en 69v; LCV, Appendix, nr. xxiv.
121    Rumeu de Armas, ‘Nuevos datos’, 99.
122    Dezelfde frase lezen we in de karakteristiek die Philippe de Commynes (1447-c.1511) in zijn Mémoires
over Lodewijk XI geeft. Dat is opmerkelijk, omdat Girolamo Fracchetta in de inleiding op zijn vertaling
van Verdugo’s herinneringen meedeelt dat de kolonel ‘voor zijn plezier’ Philippe de Commynes las. Is
hier sprake van toeval of zou Van Reyd Fracchetta’s inleiding gelezen hebben en heeft de vermelding
van Commynes’ naam daarin bij hem de associatie gewekt met diens frase over Lodewijk XI?
123    Als medewerker van Willem Lodewijk heeft Van Reyd behalve producten van Verdugo’s secretarissen
wellicht ook eigenhandig geschreven brieven van de Spanjaard in handen gehad. Daarnaast zal hij op
de een of andere manier kennis hebben genomen van Verdugo’s memoires.
124    Deze mededeling bevestigt het vermoeden dat Van Reyd mogelijk Fracchetta heeft gelezen.
125    Zie ook Carlos Coloma, die Verdugo’s ‘aangeboren welsprekendheid’ roemt.
126    De dominicaner pater Arnoldus Nijlen, prior van het Jacobijnerklooster te Groningen, was sinds 1589
vicaris-generaal van het bisdom Groningen en vervulde sinds het begin van 1590 ook de functies van
persona personatus en pastoor van Sint Maarten (DA 783; zie hiervoor uitvoeriger GDJ 45 ev.).
127    Van Reyd ix 273.
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Verdugo’s verslag over zijn jaren in NoordNederland

Het waarom, waar en wanneer
In Brussel, Groningen en de koninklijke garnizoenen gingen verhalen rond
over het verdwijnen van geld en de rol die Verdugo daarbij speelde. Grote
sommen geld die voor zijn soldaten bestemd waren, zou hij achterovergedrukt
en naar Spanje gesluisd hebben. Ook vanuit het Sticht Münster werd geklaagd
dat de Spaanse kolonel de bevolking in strijd met de afspraken geld afperste.
Aartshertog Ernst, die eind januari 1594 in Brussel zijn officiële intocht hield
als de nieuwe gouverneur-generaal in de Nederlanden, werd meteen na zijn
ambtsaanvaarding gewaarschuwd voor Verdugo, zijn financiële malversaties
en diens illegale optreden buiten de Nederlanden.1
Verdugo was op dat moment nog bezig met zijn pogingen Coevorden tot
overgave te dwingen en schreef de aartshertog een brief waarin hij zich in
het bijzonder verweerde tegen de laatste beschuldiging. Hij verzekerde de
landvoogd dat hijzelf in dertien jaar nog geen stuiver had opgestreken van de
contributies uit Münsterland, en dat ook niemand anders dat namens hem had
gedaan. ‘Integendeel, ik heb de regering van het Sticht verklaard niet te zullen toestaan dat haar onderdanen aan enige contributie worden onderworpen.
Mochten ze toch lastig gevallen worden, dan zouden ze – zo heb ik hen gezegd
– zich daarover bij mij kunnen beklagen. In ieder geval zouden ze mij daarvan
niet ten onrechte de schuld mogen geven.’2 De aartshertog was hiermee niet
tevreden en ontbood Verdugo in het vroege voorjaar van 1594 naar Brussel
om rekening en verantwoording te komen afleggen over de contributies die
uit zijn gouvernement waren geheven en over al het andere geld dat door zijn
handen was gegaan. Graaf Frederik van den Berg zou in het noorden zolang
als plaatsvervanger van de kolonel optreden.
Het moment was echter ongelukkig gekozen: Verdugo was op dat moment
bezig met een laatste vertwijfelde poging om zijn gouvernement voor de
koning te redden. Ook vanuit politiek en psychologisch oogpunt getuigde deze
zet van de aartshertog van weinig inzicht. Verdugo werd door de koning zelf
nog altijd hogelijk gewaardeerd en was een van de weinige hoofdofficieren in
het koninklijke leger die vanwege zijn faam en ervaring nog enig gezag hadden bij de troep. Verdugo schreef naar Brussel dat hij bereid was rekening te
komen doen, maar vroeg om uitstel, ‘opdat hij de overwinning bij Coevorden
kon meebrengen’.3
1
2
3

Münsterland behoorde, net zoals de Nederlandse gewesten, weliswaar tot het Duitse Rijk, maar maakte
geen deel uit van de Habsburgse landen. Verdugo’s acties in het Münsterse zouden tot een ‘internationaal
conflict’ kunnen leiden, waarin de Spaanse koning tegenover zijn neef keizer Rudolf zou komen te staan.
Brief van Verdugo aan aartshertog Ernst van 2 februari 1594 (LCV xxx, noot 1). Zie ook de brief van 22
november 1594 aan dezelfde (LCV, Appendix, nr. xxxvii).
LCV xxx; Van Reyd ix 228.
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Het liep anders af. Verdugo slaagde er niet in Coevorden te heroveren en moest
enkele maanden later zelfs het verlies van zijn hoofdstad Groningen incasseren. Ondertussen voelde Verdugo zich hevig in zijn eer aangetast door de
beschuldigingen die tegen hem werden ingebracht. Dit en ook het vooruitzicht
dat hij zich weldra over zijn doen en laten zou moeten verantwoorden, hebben
hem ertoe gebracht om alvast te beginnen met het opstellen van een uitvoerig
geschrift dat tot zijn verdediging moest dienen. Zoals hij zelf zegt, verwachtte
hij dit niet beter te kunnen doen dan door eenvoudig verslag te doen van zijn
handelingen. Dat zou voldoende zijn om zijn lasteraars de mond te snoeren.4
Wie heeft Verdugo als mogelijke lezers van zijn herinneringen voor ogen
gehad? Gezien de situatie van het moment ligt het voor de hand dat hij
gedacht heeft aan aartshertog Ernst van Oostenrijk en (in het bijzonder) de
leden van diens staf, die nog maar kortgeleden naar de Nederlanden waren
gekomen en niet op de hoogte waren van de gebeurtenissen van de afgelopen
jaren. Daarnaast moeten we ook denken aan de Tribunal de la Visita. Dit was
een buitengewone rechtbank met civiele en strafrechtelijke bevoegdheid ten
aanzien van alle functionarissen, die sinds het jaar 1559 iets te maken hadden
gehad en nog hadden met het beheer van de koninklijke geldmiddelen in de
Nederlanden. Filips II begreep dat de Nederlandse overheidsfinanciën in een
chaotische toestand verkeerden en dat dit een verlammende effect had op zijn
Brusselse regering. Hij hoopte hierin verandering te kunnen brengen door de
oprichting van dit nieuwe orgaan.5 Verdugo schrijft zelf dat hij zich graag voor
de ‘heren van de Visita’ wil verantwoorden, geeft in een enkel geval al aan wat
hij op een voor de hand liggende kritische vraag zou kunnen antwoorden en
verklaart aan het einde van zijn herinneringen bereid te zijn om zijn beweringen met schriftelijke bewijsstukken te staven.6
Gezien het doel dat Verdugo met zijn geschrift heeft willen dienen – ‘ik
schrijf om mijn eer te redden’ – is het erg onwaarschijnlijk dat hijzelf van plan
is geweest zijn herinneringen te laten drukken, laat staan dat hij dat heeft
willen doen in de vorm waarin hij zijn tekst heeft nagelaten. Het is ook niet
juist om Verdugo te betitelen als een ‘militair historicus’ – de kolonel was een
doener, geen onderzoeker7 – of enige ruimte te laten voor de suggestie dat het
ook hem, net zoals de andere Spaanse auteurs van oorlogskronieken, vooral
ging om het verheerlijken van Spanje en de Spanjaarden.8
Uit vele plaatsen in Verdugo’s verslag blijkt dat hij zijn verdedigingsgeschrift te
Lingen op papier heeft gezet. Met enige regelmaat lezen we de woorden ‘hier
in Lingen’, ‘deze provincie Friesland’ of varianten daarvan, terwijl Brussel en
het Hof steeds met ‘daarginds’ worden aangeduid.9
4
5
6
7
8

9
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FV 2, 67.
H. de Schepper, ‘De katholieke Nederlanden’, 281.
FV 66, 170 en 191.
Het Griekse werkwoord historein betekent ‘onderzoeken’.
R.P. Fagel, ‘Alexander Farnese and Francisco Verdugo: the War in the North-East’ in: Hans Cools, Krista
De Jonge, Sebastiaan Derks, eds., Alexander Farnese and the Low Countries - Alessandro Farnese e le Fiandre,
eds. (Turnhout 2008); Yolanda Rodríguez Pérez, De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden
in Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673) (s.l. 2003) 116. Ook Lonchays opmerking dat
Verdugo ‘geen tijd heeft gehad om zijn tekst definitief te redigeren’ lijkt uit te gaan van de gedachte dat
Verdugo van plan zou zijn geweest om van zijn tekst iets moois te maken (LCV i en xxviii).
Lingen: FV 1, 34, 78, 82, 91, 113, 130, 168, 187, 189; ‘Friesland’ is ‘hier’, Brussel ‘daar’: FV 1, 114-115.
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Ook de periode waarin Verdugo aan zijn verslag heeft gewerkt is vrij nauwkeurig
aan te geven. Wanneer hij vertelt over zijn eerste ervaringen na zijn aankomst in
de buurt van Groningen (augustus 1581), deelt hij mee dat hij bezoek kreeg van
een delegatie van Stad en Lande van Groningen. De afgevaardigden, onder wie
de koninklijke raadsheer dr. Georgien Westendorp, kwamen om er bij hem op
aan te dringen Westerlauwers Friesland binnen te vallen. In het manuscript staat
bij de naam Westendorp een bijzin die door de oude uitgevers van Verdugo’s
boek is geschrapt: ‘die zich momenteel in die stad [=Groningen] ophoudt’.10
Westendorp behoorde tot die koningsgezinden die tot het laatst geloofd hebben
dat de koning een belangrijke stad als Groningen niet verloren zou laten gaan,
en die daarom beslist geen zaken wilden doen met de Staatsen. Hij had in februari 1594 zelfs zijn familie uit Kampen en Vollenhove gevraagd zich bij hem in
het veilige Groningen te voegen. Op 30 juni 1594 bevond Westendorp zich nog
altijd binnen de muren van de stad, die hij waarschijnlijk meteen na de Reductie
zal hebben verlaten.11 Dit bevestigt de veronderstelling dat Verdugo reeds in het
voorjaar van 1594 met het opschrijven van zijn herinneringen is begonnen.
Hij geeft zelf ook aan wanneer hij (ongeveer) de laatste hand aan zijn tekst
heeft gelegd. Op een van de laatste bladzijden wijdt hij nog eens uit over de
trouweloosheid van de Groningers en schrijft dat de Staten-Generaal een gezantschap naar Groningen hebben gestuurd om te proberen een akkoord tot stand te
brengen. Het bewuste gezantschap bevond zich van 30 oktober 1594 tot 2 maart
1595 te Groningen. Wanneer Verdugo hiervan melding maakt, doet hij dit zo,
dat de lezer de indruk krijgt dat de gezanten al een hele tijd in Groningen zijn.
Dat betekent dat hij de betreffende passage waarschijnlijk in februari 1595 heeft
geschreven. Niet erg lang daarna zal hij uit Lingen zijn vertrokken om in opdracht
van de graaf van Fuentes de protestantse hertog van Bouillon (een schoonzoon
van Willem van Oranje) uit enkele Luxemburgse vestingen te verjagen.12
Manuscripten en uitgaven
We weten niet precies wat er met Verdugo’s oorspronkelijke manuscript is
gebeurd. Het lijkt erop dat er enkele kopieën van hebben bestaan en dat die
bij zijn vrienden en kinderen terecht zijn gekomen. Waarschijnlijk zijn daarvan later ook weer afschriften gemaakt. Een van de oudste exemplaren heeft
Verdugo in Brussel aan zijn vriend Alfonso Velázquez de Velasco gegeven, een
ander was in handen van zijn latere schoonzoon Francisco Juan de Torres. Deze
laatste nam zijn exemplaar mee naar Napels, dat toen onder de Spaanse koning
ressorteerde en waar hij een belangrijke functie had gekregen. In Italië gaf
Don Francisco het manuscript te lezen aan Girolamo Fracchetta. Deze filoloog
en publicist raakte zo onder de indruk van Verdugo’s kwaliteiten, optreden en
levenslot, dat het hem raadzaam leek deze held aan toekomstige generaties ten
voorbeeld te stellen. Hij besloot Verdugo’s tekst in het Italiaans te vertalen en
wist De Torres ervan te overtuigen dat het niet onredelijk was het verhaal van
de Spaanse kolonel in het Italiaans te publiceren, aangezien het boek in Napels
gedrukt zou worden. In zijn boek, dat in 1605 het licht zag, liet Fracchetta zijn
10 FV 13.
11 Stadsarchief Groningen rvr 1462.480 en GDJ 161.
12 Zie hierboven, p. 26.

Verdugo’s verslag over zijn jaren in Noord-Nederland

35

vertaling voorafgaan door een opdracht aan de vice-koning van Napels13 en
een levensbeschrijving van de kolonel, die het karakter heeft van een hoogdravende lofzang op diens voorbeeldige kwaliteiten en glorierijke daden.

Titelpagina van de Italiaanse vertaling van Verdugo’s herinneringen door Girolamo Fracchetta
(1605).
(Tresoar A4745)

13 Juan-Alfonso Pimentel d’Herrera, graaf van Benavente, was in de jaren 1603-1610 vice-koning van Napels
voor Filips III.
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De eerste Spaanse editie verscheen vijf jaar later, eveneens te Napels, en is
verzorgd door Verdugo’s vriend Alfonso Velázquez de Velasco, die, zoals we
zagen, ook over een handgeschreven exemplaar van Verdugo’s tekst beschikte.14 In zijn opdrachtbrief aan Verdugo’s schoonzoon Francisco Juan de Torres
schrijft Don Alfonso het jammer te hebben gevonden dat de Italiaanse versie
van Verdugo’s boek eerder was verschenen dan zijn eigen Spaanstalige. De
Torres en de lezers moeten echter niet denken dat dit kwam doordat hij, Don
Alfonso, er niet zoveel waarde aan hechtte als Fracchetta. Integendeel. Hij vond
Verdugo’s verslag net zo belangrijk als de Commentaren van Julius Caesar en
heeft het manuscript daarom altijd als een brevier bij zich gehouden.

Titelpagina van de eerste Spaanse editie van Verdugo’s herinneringen (1610), zoals deze is gereproduceerd in de uitgave van 1872.
14 Tekst op de titelpagina: ‘Commentario del coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisa, en XIIII años
que fué governador y capitan general de aquel estado y exercito por el Rey D. Phelippe II, N.S., sacado
á luz por D. Alfonso Velazquez de Velasco, dedicada a D. Francisco Ivan de Torres, Comendador de
Museros, de la Orden de San Tiago; Alcayde perpetuo de la Casa Real de Valencia; del Consejo Colateral
de su Magestad en Nap. &c. En Napoles, Por Iuan Domingo Roncallolo 1610.’
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In de tweede helft van de negentiende eeuw stelden enkele liefhebbers van de
Spaanse geschiedenis tot hun schrik vast dat er nog maar een paar exemplaren
van de Spaanse uitgave van 1610 bekend waren. Om die reden werd in 1872
te Madrid een heruitgave ervan gepubliceerd als deel 2 in de serie Colección de
libros raros ó curiosos.15
Tenslotte heeft de Belgische archivaris Henri Lonchay in 1899 een nieuwe,
deze keer echt wetenschappelijke, uitgave het licht doen zien.16 Lonchay
maakte voor zijn boek gebruik van de eerder verschenen uitgaven en van een
onvolledig en niet in alle opzichten betrouwbaar zeventiende-eeuws manuscript, dat zich in de Bibliothèque Nationale te Parijs bevindt.17 Hij gebruikte het
Parijse handschrift alleen om de tekst van de uitgaven te corrigeren en aan te
vullen waar deze lacunes vertoonden.18
We zagen dat Verdugo zijn verslag heeft geschreven om zich te verdedigen
tegen de ‘lasterlijke verhalen’ die over hem de ronde deden en die tot min of
meer concrete beschuldigingen hadden geleid. Zoals het bij een dergelijk verweerschrift past, heeft hij zijn tekst in de eerste persoon enkelvoud geschreven.
De Italiaanse vertaler, Girolamo Fracchetta, had echter een heel ander doel
voor ogen. Omdat hij – overeenkomstig de antieke traditie, waarin biografieën
vooral een opvoedkundige functie hadden – een schriftelijk monument wilde
oprichten voor Verdugo en zijn heldendaden, zette hij de hele tekst om in
de derde persoon en liet alles weg wat hij te persoonlijk of overbodig vond,
of waarvan hij dacht dat het afbreuk kon doen aan het imago van zijn held.
In zijn vertaling ontbreken dan ook de meeste negatieve mededelingen over
Alexander Farnese. Verder verbeterde hij de leesbaarheid van Verdugo’s oorspronkelijke tekst, die door zijn beknoptheid op vele plaatsen nogal duister is.
In zijn weergave van dergelijke passages vlocht Fracchetta enige toelichtende
woorden in en deed dit op zo’n vaardige manier, dat zijn ingrepen nergens
herkenbaar zijn, tenzij men de teksten naast elkaar legt. Hij meende Verdugo’s
kijk op de dingen zo goed te kennen, dat hij ook niet schroomde de strekking
van diens mededelingen hier en daar wat aan te zetten door korte uitweidingen toe te voegen ‘in de geest van Verdugo’.19 Passages die Fracchetta zelf ook
niet begreep liet hij eenvoudig weg. Tenslotte deelde hij, in overeenstemming
met zijn doelstelling, het werk in twaalf boeken in, schreef zelf enkele zinnen
ter inleiding, bedacht een ander slot20 en gaf het geheel de titel Commentari mee,
daarmee Verdugo’s boek nadrukkelijk in een klassieke traditie plaatsend. De
15 F. del V. en J.S.R. [Feliciano Ramírez de Arellano, marqués de la Fuensanta del Valle en José Sánchez
Rayón], eds., Comentario del coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisia, que en XIV años que fue gobernador y capitán general de aquel estado y ejército por el Rey D. Felipe II, nuestro señor (Madrid 1872).
16 Zie, p. 1 noot 1.
17 Het opschrift van dit manuscript luidt: ‘Memoria sicincta de lo sucedido en Frisa mientras yo el coronel
Francisco Verdugo estava en ella desde el año 1580 asta 1597 que se perdió Groningen’ (‘Korte herinnering
aan het gebeurde in Friesland terwijl ik, kolonel Francisco Verdugo, daar was vanaf het jaar 1580 tot aan
1597, toen Groningen verloren ging’). Het laatste jaartal is niet correct. De stad Groningen is in 1594 door
prins Maurits en graaf Willem Lodewijk veroverd.
18 Sinds de utigave van Lonchay zijn nog twee manuscripten van Verdugo’s tekst aangetroffen, een in
Madrid en een in Berlijn. Een vergelijking van de verschillende manuscripten zal ongetwijfeld nieuwe
informatie opleveren over de geschiedenis van de tekst. Zie Fagel, ‘Alexander Farnese’.
19 Enkele voorbeelden van deze ingrepen vindt men in Bijlage III.
20 Het gedeelte van het ‘Besluit’ vanaf ‘Ik wilde dat ook...’ is door Fracchetta weggelaten en vervangen door
een eigen slotzin (FV 191).
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titel zal het geleerde publiek immers onmiddellijk hebben doen denken aan de
Commentarii die Julius Caesar over de Gallische Oorlog schreef.21
Don Alfonso Velázquez de Velasco, die de Spaanse editie van 1610 verzorgde, zag net als Fracchetta overeenkomsten tussen Verdugo’s tekst en de
Commentaren van Julius Caesar, maar is wel veel dichter bij de originele tekst
gebleven. Hij handhaafde de eerste persoon enkelvoud en greep niet in op de
plaatsen waar het manuscript (te) beknopt en duister is. Hierdoor is zijn uitgave veel meer Verdugo’s eigen verhaal gebleven. Velázquez zag er weliswaar
van af om, zoals Fracchetta had gedaan, een eigen inleiding toe te voegen, maar
nam in plaats daarvan wel een ‘opdrachtbrief’ op aan Francisco Juan de Torres
en een ‘brief aan de lezer’. Ofschoon hij ontkent iets aan Verdugo’s tekst te
hebben veranderd, toont vergelijking met het Parijse manuscript aan dat Don
Alfonso, net als Fracchetta, een aantal ‘overbodige’ passages heeft weggelaten. Ook Velázquez deelde de tekst in ‘boeken’ in en nam de door Fracchetta
bedachte titel Commentario over. Verdugo’s anonieme biograaf,22 die veel meer
over Verdugo’s loopbaan wist dan hij in de Commentario beschreven vond
en waarschijnlijk geen kennis had van Verdugo’s manuscript, verkeerde in de
veronderstelling dat Velázquez zelf de auteur was van het boek en dat die het
naar het voorbeeld van Julius Caesar had geschreven.23
De uitgevers van 1872 hebben voor hun publicatie de tekst van 1610
gebruikt, maar de indeling in boeken enigszins veranderd, enkele wijzigingen
aangebracht en de spelling gemoderniseerd.24
In zijn uitgave van 1899 heeft Henri Lonchay aan de hand van het Parijse
manuscript de tekst van de oude uitgaven gecorrigeerd en aangevuld.25 Maar
ook zijn editie is niet in alle opzichten een getrouwe weergave van hetgeen
Verdugo zelf heeft geschreven. Lonchay nam de indeling in boeken en de titel
‘Commentaren’ over van de eerste uitgaven en heeft ook het een en ander gedaan
om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren. Terwijl Fracchetta’s Italiaanse
vertaling een zorgvuldige en heldere zinsbouw laat zien, is de Spaanse tekst
van 1610 een soort spaghetti, waarbij door middel van gerundia en een overmatig gebruik van het voegwoord y (en) eindeloze stromen van gedachten aan
elkaar zijn geregen. Lonchay heeft deze vormeloze brij in zinnen met een herkenbaar begin en einde ingedeeld, deze in alinea’s gegroepeerd en hier en daar
wat komma’s geplaatst. Een enkele keer dwong deze opzet hem ertoe keuzes te
maken die ook gevolgen hadden voor de betekenis van de tekst.
21 Deze opzet spreekt ook uit de inhoud van de inleidende zinnen die Fracchetta zelf aan Verdugo’s tekst
toevoegde en waarin hij – onder meer – het decor beschrijft waartegen Verdugo zijn heldendaden verrichtte. Hij zet Neder-Germanië, alias de Lage Landen, neer als ‘het moederland van krijgslustige en
woeste volkeren’ en merkt, net zoals Julius Caesar dat in zijn openingszin doet, op dat het land in verschillende delen (provincies) is verdeeld.
22 Zie p. 4 noot 3.
23 Brouwer, Kronieken, 395. In het eerder genoemde artikel van R.P. Fagel vindt men de namen en werken
van enkele historici die gebruik hebben gemaakt van Verdugo’s memoires.
24 Lonchay kwalificeert de editie van 1872 als een ‘slaafse reproductie’ van de uitgave van 1610 (LCV iii). Dit
is niet helemaal juist. Enkele verschillen tussen beide teksten roepen vragen op die ik hier onbeantwoord
moet laten (FV 66, 76 en 108). De hier bedoelde afwijkingen zijn gesignaleerd in Bijlage II.
25 In de hierna volgende vertaling zijn de door Lonchay aangevulde passages in een minder vet letterrtype
gezet. Een becommentarieerd overzicht ervan vindt men in Bijlage II. Overigens zijn niet alle door Lonchay
aangevulde lacunes het gevolg van bewuste ingrepen van de oude uitgevers. Sommige van Lonchays
aanvullingen lijken nuttige verduidelijkingen te zijn die hetzij door Verdugo zelf, hetzij door een ander in
de tekst zijn geïnterpoleerd. Omdat er meerdere versies van het manuscript hebben bestaan, mag worden
aangenomen dat de uitgaven en het Parijse manuscript op verschillende handschriften teruggaan.
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Karakter en inhoud van Verdugo’s verslag

Een apologie
Ofschoon de Italiaanse bewerking van Fracchetta en de Spaanse uitgave van
Velázquez allang verschenen waren, heeft Wilhelm Staden voor het schrijven
van zijn Trophaea Verdugiana geen gebruik gemaakt van deze boeken. Uit de
bronnenlijst die hij in zijn ‘Aan de lezer’ heeft opgenomen, blijkt dat hij de
beschikking heeft gehad over een handgeschreven versie van Verdugo’s verslag over zijn ‘Friese’ jaren. Dat Staden de strekking van deze tekst goed heeft
begrepen, blijkt uit het feit dat hij zijn bron betitelt als een manuscriptum apologeticum.1
In het hoofdstuk over Verdugo’s levensloop hebben we kennis gemaakt
met de belangrijkste gebeurtenissen waarover de auteur verslag doet. Het is
kenmerkend voor de bijzondere aard van Verdugo’s boek, dat de weergave van
deze gebeurtenissen vrijwel niets onthult van wat de kern en eigenlijke bedoeling is van de tekst. Daarmee wil niet gezegd zijn dat die feiten onbelangrijk
zijn. Verdugo meent dat er lieden zijn – hij noemt hen niet met name – die de
feiten bewust verdraaien en hij wil met zijn eigen verhaal laten zien ‘hoe het
werkelijk was’. Maar tegelijkertijd dient zijn feitenrelaas ook als een kapstok
waaraan hij zijn overwegingen kon ophangen. Hij wil duidelijk maken wat
hem tot deze en gene keuze heeft gebracht en welke moeilijkheden hij ondervond bij het uitvoeren van de opdrachten die hij kreeg.
Verdugo’s gedachtegang is eenvoudig en in enkele regels samen te vatten:
‘Mijn eer wordt aangetast door lieden die mij belasteren. Ze zeggen dat het
mijn schuld is dat Friesland voor de koning verloren is gegaan en dat ik geld
achterover heb gedrukt. Dat is niet waar. Ik ben een loyale dienaar van de
koning, een goed veldheer en een fatsoenlijk mens. Toegegeven, er zijn dingen
fout gegaan. Maar dat ligt niet aan mij. Het komt doordat ik niet de hulp kreeg
die ik nodig had en die mij was toegezegd, door rechtstreekse tegenwerking en
door overmacht. Vooral Alexander Farnese heeft me in de steek gelaten. Er zijn
personen aan het Hof die mij vijandig gezind waren en zijn. Wat hun motieven
zijn weet ik niet, maar zij worden waarschijnlijk gedreven door jaloezie of persoonlijke antipathie. Ook de Groningers en andere Nederlanders hebben me
dwarsgezeten. Zelfs de vijand weigerde mee te werken, want die wilde zich
niet netjes in een veldslag laten verslaan. Niemand heeft mij de waardering
gegeven waarop ik recht had.’

1
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Staden, Trophaea, Ad lectorem, onder nr. 3. Aan dit manuscript zijn ook de openingsregels ontleend waarmee de tekstuitgave van Lonchay begint.
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Sommige passages in Verdugo’s verslag hebben een treurig en bij tijd en wijle
zelfs ontluisterend karakter. De auteur was zich daarvan bewust en had er zelf
moeite mee.2 Het is daarom te begrijpen dat de zeventiende-eeuwse uitgevers
– en ook de Spaanse heruitgevers van 1872 – zich voor een dilemma geplaatst
zagen. Een tekst waarin de auteur zich zozeer bloot geeft en zo duidelijk blijk
geeft van zijn frustraties, zal immers geen positieve indruk van hemzelf en zijn
prestaties achterlaten. Verdugo’s zelfbeklag en verwijten aan het adres van
anderen doen afbreuk aan zijn imago als held en sieraad van de Spaanse natie.
Tegelijkertijd is het juist weer wel heroïsch en ook symbolisch voor de opofferingsgezindheid van deze model-Spanjaard, dat Verdugo, tegen de verdrukking in en in de steek gelaten door zijn niet-Spaanse superieuren, zijn koning
tot het einde toe trouw heeft gediend.
De uitgevers hebben gemeend dit probleem te kunnen oplossen door het
schrappen van de bitterste passages in Verdugo’s tekst. Hierdoor hebben ze
echter een hybride boek gemaakt: het doet geen recht aan Verdugo’s eigen opzet
en is ook geenszins een stuk krijgsgeschiedenis à la Julius Caesar. Ofschoon
ook Caesar zijn Commentarii de Bello Gallico schreef om zich tegenover critici in
de verte (in zijn geval het verre Rome) te rechtvaardigen, is dit klassieke voorbeeld door zijn opzet, helderheid en superieure stijl niet te vergelijken met
Verdugo’s tekst, ook al wekt Velázquez de Velasco, de uitgever van 1610, wel
die indruk en heeft de Italiaanse bewerking van Fracchetta ontegenzeggelijk
literaire kwaliteit.
In het vervolg van deze inleiding zal ik de verschillende thema’s van
Verdugo’s gedachtegang, die ik hierboven kort heb samengevat, nader bespreken. Ik zal mij daarbij in hoofdzaak houden aan Verdugo’s eigen tekst, slechts
hier en daar aangevuld (of gecorrigeerd) aan de hand van gegevens uit andere
bronnen.
Op vele plaatsen maakt Verdugo gewag van de laster die over hem wordt
verteld en waardoor hij zich in zijn eer voelt aangetast.3 Met uitzondering van
‘de Groningers’, met wie hij een heel aparte verhouding had, geeft hij niet aan
wie het precies zijn die hem dwars zitten en wat hun motieven zijn. Duidelijk
is echter wel dat de Italiaanse entourage van Alexander Farnese niets van de
Spaanse kolonel moest hebben, die, ofschoon zelf van weinig indrukwekkende afkomst, van tijd tot tijd liet weten op goede voet te staan met de koning zelf
en zich tot hem te zullen wenden wanneer men hem zijn zin niet gaf. Door hun
vooringenomenheid tegen Verdugo waren Parma’s secretarissen ontvankelijk
voor de meest uiteenlopende praatjes die over de Spanjaard werden verteld en
zaten hem dwars waar ze konden.4
Zelf dacht Verdugo dat men hem vooral benijdde vanwege zijn ongewone
en schitterende carrière waarin hij het van gewoon soldaat tot kolonel en gouverneur had gebracht. Die gedachte is ook door zijn vriend Alonso Velázquez
2
3
4

‘Ik zou graag willen dat ik niet gedwongen was dit over mijzelf te zeggen .....’ (FV 191).
Zie FV 33, 66, 115, 152, 178-179, 189.
Zie FV 88, 190. Op 22 maart 1592 schrijft Verdugo zeker te weten dat Cosmo Masi, de voornaamste
secretaris van de gouverneur-generaal, geld vasthield dat voor hem bestemd was, en op 3 maart 1593
beschuldigt hij de secretarissen van Farnese ervan dat zij uit haat jegens hem geen uitvoering gegeven
hebben aan een bevel van de hertog zelf ten voordele van zijn compagnie lansiers (brieven aan Peter
Ernst van Mansfeld; LCV, Appendix, nrs. xx en xxxiii).
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de Velasco verwoord in de uitgave van 1610. In zijn opdrachtbrief motiveert
hij zijn uitgave met de gedachte dat Verdugo ‘niet langer het slachtoffer mag
zijn van degenen die hem zijn roem benijden en die hem tijdens zijn leven zo
onterecht hebben belasterd’, en zijn ‘brief aan de lezer’ begint aldus: ‘Jaloezie
begeleidt steeds de deugd. Alleen de ellende kan in de wereld veilig zijn en
hoeft geen jaloezie te vrezen. Het zijn altijd de uitzonderlijk begaafden die
jaloezie en laster opwekken. Juist degenen die hun plicht doen hebben daarvan te lijden, ze worden eerder in een kwaad daglicht gezien dan beloond.’
Velázquez moet ook de man zijn geweest die Verdugo’s commentario het devies
En vie malgré envie (‘in leven ondanks jaloezie’) meegaf.

Vignet uit de eerste Spaanse editie van Verdugo’s Commentario door Velázquez (1610).

Tegenover hen die hem ervan beschuldigen zijn plicht verzaakt te hebben,
verzekert Verdugo bij herhaling dat hij steeds geleefd heeft voor zijn koning.
Op grond van die onwankelbare trouw aan zijn hoogste gebieder heeft hij
ook altijd de uiterste loyaliteit betracht jegens degenen die namens de koning
optraden, ook wanneer hij het niet met hen eens was.5 Terwille van het katho-

5
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Zie FV 2, 7-8, 95-96.
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lieke geloof en zijn koning is hij steeds bereid geweest zijn eigen belangen te
veronachtzamen en de grootste gevaren te trotseren.6
Verdugo over Parma
Dat het gouvernement ‘Friesland’ verloren is gegaan is dan ook niet te wijten
aan Verdugo, maar aan gebeurtenissen en toestanden waarop hij geen enkele
invloed heeft gehad.
De allerbelangrijkste oorzaak van het mislukken van zijn missie ziet
Verdugo in de houding die de regering in Brussel aannam tegenover hemzelf en zijn gouvernement. In zijn ogen heeft vooral de gouverneur-generaal,
Alexander Farnese, een verderfelijke rol gespeeld. Hoezeer dit thema Verdugo’s
gedachten beheerste, blijkt uit de teneur van de eerste pagina’s van zijn tekst.
Reeds daar proeven we Verdugo’s verontwaardiging over de ‘woordbreuk’ die
Parma jegens hem heeft gepleegd. Toen de graaf van Rennenberg in het afgelegen noorden in de nesten zat, was er niemand bereid zich naar die uithoek van
de Nederlanden te begeven om daar de helpende hand te bieden. De enige die
zich verplicht voelde om deze taak op zich te nemen was Verdugo. De kolonel
begreep dat hij als loyaal dienaar van zijn koning en de door hem aangestelde
landvoogd geen andere keus had. Ook al voelde hij weinig voor deze missie
en wist hij ook niets van het betreffende gebied, hij ging toch, omdat Parma
hem beloofde dat hij hem alles zou geven wat hij nodig had om te slagen.7
Parma’s belofte past niet alleen om chronologische redenen aan het begin
van Verdugo’s verslag, het is ook het Leitmotiv dat het hele boek beheerst. In
deze passage legt Verdugo de verantwoordelijkheid daar waar zij naar zijn
opvatting hoort: bij de regering in Brussel en bij de landvoogd in eigen persoon. ‘Ze hebben me met fraaie beloften zover gekregen dat ik naar het noorden ging, maar vervolgens hebben ze hun woord niet gehouden.’
Parma’s handelwijze moet, terecht of ten onrechte, Verdugo persoonlijk zwaar
hebben gekrenkt. De kritiek van de Spanjaard op zijn Italiaanse chef is dan ook
bitter van toon en betreft zowat alle aspecten van het beleid. Alexander Farnese
lost zijn beloften niet in,8 verwaardigt zich niet antwoord te geven op dringende vragen en verzoeken,9 hij communiceert slecht,10 luistert niet naar goede
adviezen11 en laat zijn oren hangen naar verkeerde raadgevers,12 trekt Italianen
zoals Properzio Barozzi voor,13 verkwist geld,14 maakt strategische en tactische
fouten,15 is inconsequent,16 toont angst17, wil laten zien dat hij de baas is,18 is
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FV 153, 155, 189.
FV 8.
FV 116.
FV 4, 28, 93.
FV 126.
FV 68, 77-78, 81-82, 88
FV 22 (Groningen), 85 (‘Parma laat zien dat hij zelfs in krijgszaken meer vertrouwen heeft in een
Italiaanse ingenieur dan in een Spaanse kolonel’), 88, 102.
FV 88-89, 104.
FV 78, 89.
FV 68, 77-79, 82, 84-85, 89.
FV 126.
FV 87-88.
FV 95, 100
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een slecht psycholoog19 en beledigt Verdugo door het benoemen van een aparte
gouverneur voor Lingen.20 Hij houdt de onwillige Groningers de hand boven het
hoofd, hetgeen ten koste gaat van Verdugo’s gezag en bewegingsvrijheid.21 Als
er eens, na lang vergeefs aandringen, uiteindelijk toch versterkingen naar het
noorden komen, kan Verdugo niet geloven dat ze door Parma zijn gestuurd. ‘Ze
zijn uit zichzelf gekomen,’ schrijft hij – ten onrechte! – bij die gelegenheid.22 Een
andere keer vermoedt hij zelfs dat de landvoogd zich door oneigenlijke motieven
heeft laten leiden. De strijdmacht die toen naar ‘Friesland’ werd gestuurd was
het regiment van La Motte, een man waarmee Parma overhoop lag en die hij het
liefst zo ver mogelijk uit zijn buurt wilde houden.23
Ondanks dit alles heeft Verdugo, zo verklaart hij zelf, jegens zijn baas altijd
de loyaliteit betoond die hij hem verschuldigd was, heeft hem steeds geïnformeerd, om instructies gevraagd wanneer dat nodig was, en zelfs, ten bewijze
van zijn respect, de door hemzelf veroverde vaandels gestuurd. Hij heeft hem
nooit – met uitzondering van één keer, toen hij zich in zijn ijver wat liet gaan
– tegengesproken, ‘want dat hoorde Zijne Hoogheid niet graag’.24
Voor Verdugo was Alexander Farnese de belichaming van het falende regeringsbeleid dat gekenmerkt werd door valse beloften, onwetendheid omtrent
de toestand in het noorden, onvoldoende steun voor het leger te velde, vriendjespolitiek en minachting voor zijn eigen persoon en voor heel ‘Friesland’.25
Vele van de verwijten die hij de landvoogd maakte, golden dan ook niet zozeer
de gouverneur-generaal, als wel diens persoonlijke entourage en andere regeringspersonen te Brussel. De afstand tussen het Hof en ‘Friesland’ was zo groot
dat zijn tegenstanders in Brussel zijn reputatie doelbewust konden verwoesten
door het rondvertellen van leugens, zonder dat het waarheidsgehalte van hun
praatjes gecontroleerd kon worden.26 Het verwondert daarom niet dat we in
Verdugo’s tekst ook in de periode na Parma’s overlijden (vanaf begin december
1592 tot het einde) soortgelijke klachten lezen.
Het is zelfs niet uitgesloten dat de lastercampagne tegen Verdugo in scherpte toenam als gevolg van de dood van Parma en de daarna ingetreden verwarring. Het moet de beschermelingen van de Italiaanse landvoogd duidelijk zijn
geweest dat voor hen het feest voorbij was. Er zouden nieuwe meesters komen
die de bestuurlijke en financiële chaos zouden aanpakken. Voor de uitgerangeerde favorieten was het zaak zichzelf zoveel mogelijk uit beeld te manoeuvreren en de aandacht af te leiden in de richting van moeilijk controleerbare
malversaties ‘in het veld’. Verdugo wijst aan het einde van zijn aantekeningen
weliswaar op verschillende plaatsen met de beschuldigende vinger naar het
Hof, maar het is de vraag of hij een helder beeld heeft gehad van de precieze
verhoudingen in de Brusselse slangenkuil of van de motieven waardoor zijn
tegenstrevers gedreven werden.
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FV 71 (taxeert Maarten Schenck verkeerd), 114 (ondermijnt het gezag van een Spaanse veldoverste).
FV 102.
FV 22.
FV 34.
FV 53. Iets dergelijks gebeurde ook in 1594, dus na het overlijden van Parma. Ook toen werden soldaten
waarvoor men in Brabant bang was, naar ‘Friesland’ gestuurd (FV 167).
24 FV 8, 21, 28, 33, 81, 87-88, 95, 116, 123, 190.
25 FV 101, 108, 116, 127, 129, 134, 139, 150, 168-170, 175, 186, 190.
26 FV 2, 33, 67, 88, 115, 179, 190.
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Verdugo over Groningen
Aan het einde van zijn verslag pakt Verdugo nog eens goed uit tegen ‘de lieden
van die natie’ (de Nederlanders) en de Groningers in het bijzonder. Hij vond
de mensen met wie hij in Frisia moest samenwerken bang, eigenzinnig en
onbetrouwbaar, ze gedroegen zich arrogant en gaven meer dan eens verkeerde
informatie.27 Maar de Groningers spanden wat dit aangaat de kroon. Hun
opstelling en handelwijze ziet Verdugo als de op één na belangrijkste oorzaak
van zijn mislukking. Als je zulke vrienden hebt, zo maakt hij duidelijk, heb je
geen vijanden meer nodig.28 Er is aan de Groningers niets wat deugt. Het zijn
machtswellustelingen die alleen uit eigenbelang voor de koning hebben gekozen en geen enkel respect tonen voor zijn vertegenwoordigers.29 Er valt met
hen geen land te bezeilen en geen enkele gouverneur heeft het met hen kunnen uithouden. Toch genieten ze de bescherming van de prins van Parma.30 Ze
schepen de koning af met 12.000 gulden per jaar, willen niet meewerken aan
een regeling tot onderhoud van de troepen, verzetten zich tegen het bouwen
van versterkingen in de omgeving, weigeren een garnizoen binnen de wallen
te legeren en treden niet op tegen de ketters in de stad. De Groningers spelen
de baas over hun omgeving, richten respectabele edellieden als Wigbold van
Ewsum te gronde, zijn gierig, ongehoorzaam, onbetrouwbaar, wispelturig en
corrupt;31 ze zijn alleen bereid mee te werken als ze er zelf beter van kunnen
worden,32 steken zelf geen hand uit, maar stellen wel allerlei onmogelijke
eisen, hebben geen snars verstand van militaire zaken, maar zeggen wel wat er
moet gebeuren.33 Verdugo voelde zich in Groningen niet veilig, al ondervond
hij ook wel wat steun van een paar goedwillenden.34 Groningen was voor hem
een onbegrijpelijke stad, waar verraders en ketters vrij spel hadden en als het
erop aan kwam vrouwen de baas waren.35 ‘Nu de stad verloren is presteren ze
het om mij de schuld te geven van hun ondergang, terwijl ik mijn leven voor
hen heb gewaagd!’36
Verdugo meent ook de reden te weten waarom de Groningers zich zo weinig coöperatief en zelfs vijandig jegens hem hebben gedragen. Hij wijst op
een voorval in het begin van zijn ‘Friese’ periode, toen hij nog niet meer dan
waarnemend gouverneur was. De Groningers hadden toen geprobeerd zeggenschap te krijgen over Delfzijl en hadden daartoe stappen ondernomen bij de
prins van Parma. Deze had hem, Verdugo, als hoogste vertegenwoordiger des
konings in het gouvernement, om advies gevraagd, waarop hij had laten weten
dat het verlenen van een dergelijk privilege strijdig zou zijn met de belangen
27 FV 34, 44, 91-92, 107, 166-167.
28 Zo ongeveer staat het ook in Fracchetta’s levensbeschrijving van Verdugo: ‘essendoli necessario guardarsi non meno da loro, che da i nemici per la poca loro fedeltà, & molta arroganza’.
29 FV 7-8, 46, 187
30 FV 22 en 106.
31 FV 15, 52, 102, 104, 106, 108, 115, 124, 151-153, 163, 179-180, 183, 190.
32 FV 111.
33 FV 9, 13-14, 47, 91. Merkwaardigerwijs maakt Verdugo geen melding van het feit dat de Groningers in 1593
bij hem aandrongen op het veroveren van de schans die Willem Lodewijk kort tevoren op de Bourtange
had aangelegd. Door dit te weigeren verspeelde Verdugo het laatste restje krediet dat hij bij het Groninger
stadsbestuur had.
34 FV 115, 153, 158, 173.
35 FV 22, 91, 102, 115, 155, 163, 181.
36 FV 191.
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van de plaatselijke edelman en dat het Groningse verzoek dus moest worden
afgewezen.37 De machtsbeluste Groningers zouden het Verdugo nooit hebben
vergeven dat hij hun op deze manier de voet had dwarsgezet en elke keer dat
hijzelf in strijd met hun wensen had gehandeld zou hun haat jegens hem hebben versterkt.
Overmacht, geldgebrek en laster
Behalve Farnese en Groningen noemt Verdugo nog een aantal andere oorzaken
voor het mislukken van zijn goede plannen. Deze kunnen gemakshalve allemaal
onder het algemene kopje ‘overmacht’ worden gerangschikt: onvolledige of verkeerde informatie, nalatige of blunderende collega’s, het weer en ‘de omstandigheden’ in het algemeen.38 Uiteindelijk, zo weet Verdugo, is het natuurlijk God
zelf die beslist en die soms zelfs de duivel zijn gang laat gaan om de mensen te
straffen voor hun zonden en zorgeloosheid.39 Er kunnen zich in de oorlog echter
situaties voordoen waarin je het ook als ervaren veldheer niet goed kunt doen.
In dergelijke dilemma’s moet je kiezen tussen twee kwaden.40
Dit soort van tegenslagen valt echter in het niet bij het structurele probleem
dat Verdugo bij het realiseren van zijn missie heeft gehinderd: het permanente
gebrek aan geld. Voor Verdugo was dit het directe gevolg van de minachting
die Alexander Farnese en zijn adviseurs hem en zijn gouvernement toedroegen. Omdat uit ‘Friesland’ zelf niet genoeg geld te halen was om de koninklijke garnizoenen te betalen, was Verdugo vrijwel geheel afhankelijk van de
middelen die hem vanuit Brussel werden gestuurd. Deze kwamen echter niet
of hooguit te laat en in te kleine hoeveelheden, met het gevolg dat zijn soldaten
geen geld hadden om de ‘zoetelaars’ te betalen, die onder normale omstandigheden voor de aanvoer van proviand zorgden. Ze konden daardoor alleen in
leven blijven wanneer ze zelf hun eten bij de plattelandsbevolking ‘organiseerden’. Het resultaat van de stokkende geldvoorziening was rampzalig, want
ze ontnam Verdugo niet alleen de mogelijkheid om aanvankelijke successen
verder uit de bouwen, ze leidde er ook toe dat in de loop van de tijd iedereen
zich tegen hem keerde: de soldaten waren ontevreden, wilden niet meer vechten en beschuldigden hem van het verduisteren van hun soldij, de plaatselijke
autoriteiten dachten dat hij zich bij ‘hogerhand’ te weinig voor hen inspande,
en de plattelanders zagen het leger steeds meer als een ondraaglijke last waar
ze hoe dan ook onderuit moesten zien te komen, hetzij door met have en
goed uit te wijken, hetzij door ‘bescherming’ te accepteren van de Staatsen.41
Doordat ‘Brussel’ in plaats van geld vooral beloften stuurde, bevorderde de
regering zelf het ontstaan van valse geruchten. Op die manier verergerde ze de
verwarring en wakkerde de ontevredenheid in het gouvernement aan.42 Was
het gewoonlijk al zo goed als onmogelijk de reguliere garnizoenen te betalen,
wanneer er hulptroepen naar het noorden werden gestuurd kregen die meestal
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geen geld mee, zodat hun komst alleen maar leidde tot een verscherping van
de crisis, terwijl het militaire resultaat doorgaans nul was.43
Aan het einde van zijn ‘Friese’ periode zijn het vooral de praatjes over
financiële malversaties die Verdugo het meest hebben gekrenkt. Toespelingen
daarop vinden we terug in een aantal brieven die hij aan Peter Ernst van
Mansfeld schreef, maar ook in zijn verslag. Het beheer van geld is altijd al
een kwestie van vertrouwen en een netelige aangelegenheid wanneer men
persoonlijke vijanden heeft. Als ervaren officier moet hij ook hebben geweten
dat de afgelegenheid van zijn gouvernement hem extra kwetsbaar maakte voor
laster. Controle op zijn handelingen was moeilijk te realiseren en valse geruchten konden ongehinderd worden doorverteld en aangedikt. Anderzijds: voor
iemand die erop uit was schiep het ontbreken van pottenkijkers een mooie
gelegenheid om zijn zakken te vullen en de sporen daarvan uit te wissen. Iets
dergelijks lijkt Van Reyd te suggereren, wanneer hij vertelt hoe Verdugo’s
vriend Alonso Mendo, commandant van het Rode Vaandel, een Spaanse ruiterafdeling, in 1594 in het Münsterland huishield. Mendo zou moeten roven en
plunderen, en als Verdugo daarop zou worden aangesproken zou die ontkennen dat hij er iets mee te maken had. De heren, zo zou men kunnen denken,
speculeerden daarbij op de afgelegenheid van de streek, die ook nog eens ‘in
het buitenland’ lag. Die omstandigheid stelde hen in staat ongestoord hun
gang te gaan. Wanneer er zoveel ophef ontstond dat Brussel moest ingrijpen,
zouden ze allang hun slag hebben geslagen. Het door Van Reyd vermelde verhaal was des te geloofwaardiger doordat er bij verteld werd dat de kinderloze
Mendo zijn chef Verdugo als zijn erfgenaam had aangewezen.44
Vermoedelijk gaat het hier om de kwestie waarover ook Verdugo zelf enkele
regels schrijft in het laatste boek van zijn aantekeningen.45 Hij vertelt daar dat
er een ‘rekenmeester’ bij hem kwam om informatie in te winnen over de misstanden die er in Lingen zouden heersen. In brieven uit diezelfde tijd had hij
zelf aangedrongen op het sturen van een hoge ambtenaar, opdat die met eigen
ogen zou kunnen zien hoe de situatie in Lingen en omgeving was. Al eerder
hebben we gezien dat hij in het begin van 1594 aan de nieuwe landvoogd,
aartshertog Ernst van Oostenrijk, een brief schreef waarin hij ontkende geld te
hebben getrokken uit Münsterland.46
Verdugo benadrukt dat hij steeds zijn best heeft gedaan zich verre te houden
van geldzaken. Toen het na de verovering van Steenwijk (1582) mogelijk was
om via die plaats het zuidelijk deel van Westerlauwers Friesland ‘onder schatting’ te brengen, organiseerde hij de inning daarvan zo, dat de geldstromen
buiten hem om liepen.47 Iets dergelijks gebeurde ook in Gelderland, dat buiten Verdugo’s gouvernement viel, maar waar hij het op een gegeven moment
wel voor het zeggen had. Parma was gemeld dat Verdugo zich maandelijks
enorme bedragen uit de Gelderse schatting toe-eigende. ‘Wat men ook vertelt’, zo verweert zich de kolonel, ‘ik heb daarmee helemaal geen bemoeienis
gehad. Ik heb Juan Baptista Tassis – de gouverneur van Zutphen – de inning
43 FV 53, 114, 143, 169, 188-189. Zelfs wanneer nieuwe troepen werden geworven ontbrak het aan het daarvoor benodigde geld, hetgeen tot beschamende tonelen leidde (FV 113, 168).
44 Van Reyd xi 235
45 FV 187-189.
46 FV 244-247; LCV, Appendix, nrs. xxxvi en xxxvii; zie ook hierboven, p. 33.
47 FV 45.
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van de Gelderse contributies laten organiseren en hem daarbij de vrije hand
gegeven’.48 Wanneer Verdugo over deze gebeurtenis (die in 1584 plaatsvond)
vertelt, knoopt hij daaraan een tirade vast waarin hij zijn ergernis spuit over de
beschuldigingen die tien jaar later tegen hem werden ingebracht. Deze betroffen de contributies uit zijn eigen gouvernement en zijn vermoedelijk de voornaamste reden geweest voor het schrijven van zijn apologie. In de passage over
het Gelderse geld wijst Verdugo erop dat de verhalen over zijn malversaties
het gevolg zijn van verkeerd begrepen financiële transacties. Wat zijn lasteraars
aanzagen als diefstal van regeringsgeld, was in werkelijkheid het terugvorderen van een som die Verdugo zelf als privépersoon eerder ten behoeve van de
dienst had voorgeschoten.
Naar eigen zeggen heeft Verdugo zich ook niet bemoeid met het voor
Deventer bestemde geld, ofschoon die stad wel tot zijn gouvernement behoorde. Net zoals in Gelderland liet hij ook daar de afhandeling van geldzaken over
aan anderen (1587).49
Hetzelfde geldt tenslotte ook voor de geldzendingen die in 1594 voor het leger
zijn gearriveerd. ‘Commissaris Melendez heeft deze uiterst zorgvuldig afgehandeld, maar toch worden er, door welke oorzaak dan ook, valse verhalen over
verteld.’50
Verdugo over zichzelf
Zelfbeklag
Hierboven is al opgemerkt dat Verdugo’s herinneringen op vele plaatsen een
minder heldhaftige toon laten horen dan zijn uitgevers voor gepast hielden. Er
zijn zelfs enkele passages die men vanwege hun klagerige karakter wat genant
zou kunnen vinden. Het zelfbeklag begint al meteen op de allereerste pagina,
waar hij zich onder de verdrukten schaart die in hun ellende hun toevlucht
moeten nemen tot God zelf.51 Het is vooral het gebrek aan respect en de regelrechte aanslagen op zijn eer die hem dwarszitten. In ‘Friesland’ was Verdugo de
rechtstreekse vertegenwoordiger van de koning, maar er was niemand die hem
als zodanig respecteerde. Zelfs een overheidspersoon als de drost van Lingen,
de Overijsselse edelman Ernst Mulert, gedroeg zich alsof niet de koning, maar
hijzelf de baas was in de heerlijkheid Lingen. Hij bezorgde Verdugo een diep
affront toen hij de kolonel alleen buskruit ter beschikking wilde stellen wanneer hij diens vrouw en kinderen in onderpand kreeg.52
De wrok die Verdugo tegen Alexander Farnese en heel ‘Brussel’ koesterde, was niet zozeer het gevolg van min of meer zakelijke verschillen van
inzicht, als wel van gekrenkte trots. Als door de koning benoemde gouverneur
meende Verdugo er recht op te hebben dat hij als eerste gehoord zou worden
wanneer er verhalen over hem de ronde deden. Maar dat gebeurde niet; men
hechtte meer geloof aan de eerste de beste ambtenaar dan aan ’s konings ver-
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tegenwoordiger in ‘Friesland’.53 Het feit dat men in Brussel zijn adviezen niet
serieus nam – ‘Verdugo waarschuwt altijd dat Friesland verloren gaat, maar
dat gebeurt vervolgens nooit’ – en hem geen loon naar werken gaf, ervoer hij
als grievend voor zijn eigen persoon en, plaatsvervangend, als een belediging
van zijn koning.54 In dit licht moeten we ook de omvangrijke passage zien die
Verdugo aan Maarten Schenck van Nideggen wijdt, de edelman die zijn militaire carrière begon in dienst van de koning, maar overstapte naar de Staatse
partij omdat hij onvoldoende erkenning kreeg van zijn Brusselse superieuren.
Ook wanneer Verdugo verslag doet van Schencks dood bij Nijmegen, komt hij
hierop terug. De Spaanse kolonel moet iets van zijn eigen lot hebben herkend
in dat van de ‘gewetenloze’ Schenck. Er was echter één wezenlijk verschil tussen beide mannen – afgezien natuurlijk van het feit dat Verdugo zich in moreel
opzicht ver boven Schenck verheven voelde: Schenck was een Nederlander
en had een alternatief, maar Verdugo had, als Spanjaard in den vreemde en
als man van eer, geen keus. Hij moest, hoeveel beledigingen hem ook werden
aangedaan, trouw blijven aan zijn koning.55
Verdugo maakt er geen geheim van dat hij zich wanhopig heeft gevoeld
toen hij op bevel van Parma zonder geld en versterkingen vanuit Luxemburg
terug moest naar het noorden. Tegenover het Groninger stadsbestuur had hij
enkele maanden tevoren juist plechtig verklaard dat hij naar het Hof zou reizen
om daar persoonlijk te gaan vertellen dat hij geen verantwoording meer kon
dragen voor zijn gouvernement wanneer hem niet de daarvoor benodigde middelen zouden worden gegeven. Hij had de Groningers ook gezegd dat hij niet
meer terug zou komen, tenzij met de nodige troepen en voorzieningen (1591).56
In de winter 1591-1592 en het vroege voorjaar van 1592 bevond Verdugo zich
in nagenoeg dezelfde situatie. Hij was toen opnieuw in Brussel om hulp te vragen aan zijn schoonvader Mansfeld en gaf te kennen dat hij zonder middelen
nu echt niet meer naar het noorden terug durfde te gaan.57 Maar ook toen moest
Verdugo weer met lege handen en knikkende knieën terug naar zijn gouvernement. Door het gezichtsverlies dat hij hierdoor tegenover zijn ‘onderdanen’ in
het noorden leed, moet hij zich ten diepste gegriefd hebben gevoeld.
Dat hij in de jaren 1591 en 1592 werkelijk ten einde raad is geweest, blijkt
vooral uit de brieven die hij toen aan waarnemend landvoogd Peter Ernst van
Mansfeld en anderen schreef en waarin hij een overspannen indruk maakt.
In een van die brieven laat hij merken geen uitweg meer te zien en kijkt hij
met spijt terug naar vroeger, toen alles zoveel eenvoudiger was: ‘Toen ik in
mijn jonge jaren als page bij u in dienst was, voelde ik me gelukkiger dan nu
met al die functies die Parma mij heeft gegeven. Ik houd ermee op en ga naar
Luxemburg. Houdt me ten goede: ik kan echt niet anders en het is niet omdat
ik de koning niet langer wil dienen’.58 Overigens maakt Verdugo ook in zijn
verslag op verschillende plaatsen melding van zijn bereidheid – en later zelfs
53 FV 66.
54 FV 67, 108, 116. Het idee dat de eer van de koning geschonden wordt door de minachting waaraan
Verdugo zich blootgesteld voelde, komt vooral naar voren in zijn correspondentie en in bronnen waarin
verslag wordt gedaan van gedachtenwisselingen waaraan hij deelnam.
55 FV 69-71, 109.
56 FV 117.
57 Mansfeld aan de koning, 29 januari 1592 (CPH iv nr. 31).
58 Brief van 17 december 1591 uit Luik (LCV, Appendix, nr. VIII).
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actieve pogingen – om zijn functie als gouverneur van ‘Friesland’ in te ruilen
tegen een andere baan. Maar net zoals het met zijn andere verzoeken ging, ook
op dit punt kreeg hij nul op het rekest.59 Verdugo bleef klem zitten tussen zijn
plichtsbesef en de onuitvoerbaarheid van zijn taak. Hoe subjectief zijn verhaal
ook is, we ontkomen niet aan gevoelens van mededogen wanneer we zijn herhaalde verzuchtingen lezen over hetgeen hij heeft moeten lijden terwille van
God en zijn koning, niet alleen als miskend vertegenwoordiger van het hoogste gezag, maar ook als officier, die zijn manschappen nooit in de steek heeft
gelaten en honger en kou heeft moeten verduren als de minsten onder hen.
‘Ik heb daarginds de beste jaren van mijn leven verknoeid’ zonder dat het iets
positiefs heeft opgeleverd. Met deze klacht – waarbij hij God als zijn getuige
aanroept – besluit Verdugo ook zijn herinneringen.60
Soldaat
Het voorgaande zou de indruk kunnen wekken dat het verslag over Verdugo’s
‘Friese’ jaren een lange aaneenschakeling van klachten en verwijten is. Die
indruk is niet juist, hetgeen in het vervolg van deze inleiding en ook uit
Verdugo’s tekst zelf zal blijken. De aandacht voor de negatieve kanten van
Verdugo’s geschrift was nodig vanwege het feit dat zij het directe gevolg zijn
van de drijfveren die hem tot het schrijven ervan hebben gebracht, en ook
doordat de intensiteit van zijn negatieve emoties duidelijk maakt hoeveel ‘eer’
voor hem betekende. Met andere woorden: Verdugo’s gekrenktheid is de keerzijde van zijn trots. Uit al zijn geschriften spreekt een zelfbewust militair, die
prat ging op zijn vak, op zijn ervaring, op de hoge positie die hij bekleedde,
op zijn katholieke geloof en zijn Spaanse nationaliteit.
Verdugo zag zichzelf voor alles als een militair vakman met ruime ervaring,
die op grond daarvan gezag heeft bij zijn soldaten, als een slimme tacticus en
als een strateeg met visie. Een man die ook door de vijand als een geduchte
tegenstander werd gezien.61 De ervaring heeft hem inzicht gegeven in de aard
van de mensen en ook geleerd op zijn hoede te zijn voor de nalatigheid van
anderen. Officieren zijn vaak hypocriet en doen zich dapperder voor wanneer
ze er zeker van zijn dat hun moed niet in de praktijk zal worden getest, men
doet er goed aan hoge heren te vriend te houden en eerzuchtige vechtjassen
niet onnodig te prikkelen door hen geen passende eer te bewijzen.62 Uit ervaring weet hij dat kleine onachtzaamheden in de oorlog vaak van beslissende
betekenis zijn. Daarom zorgt hij uit eigen beweging en zonder dat anderen
eraan denken of hem erom vragen voor voldoende munitie en troepen.63 Zijn
ervaring geeft hem het nodige overwicht en maakt hem meer dan anderen
geschikt om de soldaten onder discipline te houden, zeker wanneer er een
confrontatie met de vijand dreigt.64 Door zijn tactische inzicht en adviezen
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FV 87, 102, 113, 124, 191.
FV 155, 166, 189-191.
FV 11, 104, 154.
FV 28, 173, 76, 109.
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FV 173.
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lukt het de koninklijken een aantal mooie successen te boeken.65 Verdugo is
doordrongen van het strategische belang van Zutphen en Deventer: die steden
beheersen de IJssel en men kan ze benutten als uitvalsbases voor operaties ten
westen van de rivier. Vanuit beide steden kan men immers via de Veluwe tot
in Holland doorstoten, de kern van de rebellie. Om die reden hechten ook de
Staatsen zoveel waarde aan het bezit ervan.66
Verdugo’s militaire kwaliteiten werden ook wel erkend, zij het niet altijd
en ook niet steeds op tijd. Zo wilde de prins van Chimay graag zijn visie horen
over de situatie aan de Rijn en ook Parma zelf vond het nuttig om met hem
te overleggen, maar Verdugo’s raad werd niet altijd opgevolgd.67 Karel van
Mansfeld zag bij Lochem helaas te laat in dat Verdugo gelijk had gehad.68
Het militaire bedrijf is bij uitstek de wereld waarin mannen van eer uit de voeten kunnen en waar ze zichzelf kunnen onderscheiden. Dapperheid en trouw
zijn de deugden die daar het meest in tel zijn. Met zijn verslag wil Verdugo
aantonen dat ten aanzien van deze punten op hemzelf niets aan te merken is.69
Moed en trouw zijn ook de eigenschappen die voor hem de doorslag geven bij
de beoordeling van anderen. Als collega’s zich op die punten bewijzen, mogen
ze wat hem betreft ook fouten maken. Een goed voorbeeld hiervan is zijn oordeel over Juan Baptista Tassis, die ook al ten tijde van de hertog van Alva in de
Nederlanden actief was geweest en met wie Verdugo waarschijnlijk ook destijds reeds te maken heeft gehad. Verdugo ontmoette deze officier opnieuw in
de zomer van 1581, toen hij aan het hoofd van zijn eigen Waalse regiment voor
het eerst in de buurt van Groningen arriveerde. Tassis was toen bevelhebber
van het ‘Friese regiment’70 en had kort tevoren bij Grijpskerk een smadelijke
nederlaag geleden. In de jaren dat hij onder Verdugo diende, heeft Tassis niet
altijd precies gedaan wat hem was opgedragen, gedroeg zich soms onduidelijk
en beging zelfs enkele echte fouten.71 Maar wanneer Verdugo vertelt hoe deze
officier tijdens een verkenningstocht in de buurt van Bonn de dood vond (april
1588), noemt hij Tassis’ overlijden een ernstig verlies, omdat hij een uiterst
moedig en welgezind man was, die de koning nog grote diensten had kunnen
bewijzen.72
Iets dergelijks zien we ook in het geval van de Nederlandse kapitein
Limburg, aan wie de verdediging van Maastricht was toevertrouwd maar die
een ‘buitensporige zorgeloosheid’ aan de dag had gelegd. Desondanks nam
Verdugo hem in bescherming, want hij was een ‘zeer eervol soldaat, tot zijn
dood toe’.73 Bij zijn waardering voor collega’s lijkt hun nationaliteit geen rol
te spelen: niet alleen Spanjaarden zoals Alonso Mendo, Andres de Pedrosa,
65 FV 16 (Noordhorn), 23 (Keppel), 72 (Amerongen), 98 (Bonn), 101 (Wachtendonk). Bij de belegering van
Lochem ziet hij onmiddellijk dat Anholt en Tassis fouten hebben gemaakt; na het beëindigen van dit beleg
heeft de manier waarop Verdugo de terugtocht organiseerde ervoor gezorgd dat het leger veilig weg kon
komen (FV 39).
66 FV 68, 116, 120.
67 FV 95, 68, 78, 88.
68 FV 36.
69 Zie in het bijzonder zijn verweer tegen het verwijt dat hij niet zelf de verdediging van Groningen heeft
geleid (FV 173).
70 Zo werd het regiment genoemd van Caspar de Robles, heer van Billy.
71 FV 14, 18, 27 en 49.
72 FV 97.
73 FV 132.
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Lazaro Sánchez, Juan Álvarez de Sotomayor en de genoemde Tassis wordt lof
toegezwaaid, ook de Italiaan Geronimo Doria, de Waal Anthonie de Coquel
en de Noord-Nederlanders Jacob van Bronkhorst en Batenburg, baron van
Anholt, graaf Herman van den Berg en de Friese kapitein Tiete van Camminga
genieten zijn achting.74 Zelfs een vijand als de Haarlemmer Gerrit de Jonge
wordt geprezen vanwege zijn hoffelijkheid en zijn eerlijke manier van doen.75
Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor. Jarich van Liauckema, een Friese
edelman die als kapitein in het ‘Friese regiment’ van Caspar (later Juan) de Robles
diende en het later als overste commandeerde, verspeelde Verdugo’s achting door
als garnizoenscommandant van Zutphen die stad op te geven zonder dat er – in
de ogen van Verdugo – gegronde redenen voor waren (1591). Liauckema revancheerde zich in 1594 door zijn moedige optreden als verdediger van Groningen,76
maar Verdugo kon er nauwelijks meer toe komen zijn naam te noemen. Wanneer
de loop van zijn verhaal hem dwingt over deze officier te schrijven, duidt hij
hem meestal aan met een omschrijving: ‘degene die die stad commandeerde’, ‘de
gouverneur’ of ‘de luitenant-kolonel van Monsieur de Billy’.77
Wat Verdugo verder ook was, hij zag zichzelf voor alles als militair. Dit bepaalde ook zijn kijk op de wereld. Over Verdugo’s zelfbeeld als militair is hierboven al het een en ander gezegd. Vrijwel elke pagina van zijn verslag bevat verwijzingen naar zijn militaire vakmanschap, zijn ervaring en zijn slimme trucs.
Zijn loyaliteit en hoge achting voor zijn eigen professie maakten hem tot een
soort militaire technocraat, die meende recht te hebben op het onvoorwaardelijke vertrouwen van zijn superieuren: ‘Geef mij de middelen die ik nodig heb
en laat de rest maar aan mij over’.
Hij heeft zelf alle rangen in het leger doorlopen en kent alle aspecten van het
krijgsbedrijf (‘dit nare vak’78) uit eigen ervaring. Hij geeft daarvan blijk door
zijn gedetailleerde beschrijvingen van militaire ondernemingen als de slag bij
Noordhorn, de inname van Keppel, de operaties bij Lochem, Zutphen en Bonn,
de manier waarop hijzelf met onwillige en ontevreden soldaten omgaat, en hoe
hij de discipline aan de kant van de vijand weet te ondermijnen door reguliere
soldaten en strijders zonder officiële status tegen elkaar uit te spelen.79
Het beroep van soldaat mag dan zijn onplezierige kanten hebben, het is wel
een echt vak dat respect verdient. Zowel de regering als de burgermaatschappij
schieten op dit punt tekort. Verdugo ziet het als een belediging voor hemzelf
en alle militaire professionals, dat Alexander Farnese het in zijn hoofd haalde
een burger – een monstercommissaris – te benoemen tot gouverneur van de
vestingen aan de Rijn en ook in ‘belangrijke zaken’ (lees: het krijgsbeleid) de
adviezen opvolgt van een andere burger – zijn al eerder genoemde landgenoot
Properzio Barozzi.80 Niet-vakmensen moeten zich dan ook niet bemoeien met
74 FV 21, 29, 31, 35, 46, 114, 123, 135, 142, 176, 181.
75 FV 101.
76 Liauckema wist ook door zijn persoonlijke moed te voorkomen dat het binnen de belegerde stad tot een
bloedig treffen kwam tussen de voor- en tegenstanders van onderhandelingen met de belegeraars. Zie
Jan van den Broek, ‘Het beleg van Groningen, mei-juli 1594’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a., red., Rondom de
Reductie, Groninger Historische Reeks 10, (Assen 1994) 9-46, en GDJ 159-160).
77 FV 117, 166, 173, 180.
78 FV 28.
79 FV 13-14, 16, 23, 27, 31, 37, 39, 51, 59-60, 62, 98-99, 173, 184, 186.
80 FV 85, 88, 104.
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militaire operaties. Wanneer men daaraan toegeeft, zo weet Verdugo, loopt het
fout.81 Ook de gewone soldaat heeft recht op respect en verdient dat, zeker
wanneer hij gedisciplineerd zijn plicht doet. Dat respect behoort tot uiting te
komen in het regelmatig betalen van soldij. Het uitbetalen van soldij is niet
alleen uit praktische overwegingen noodzakelijk – ontevreden soldaten willen
nu eenmaal niet vechten – , het is ook een kwestie van eer. Als soldaten niet
betaald worden, moeten ze bij de bevolking gaan bedelen of, nog erger, hun
levensonderhoud bij elkaar stelen en zich op die manier verlagen tot rovers.
Het niet-betalen van soldij betekent daarom een belediging voor de troep.82
In zijn zorg om de soldateneer gaat Verdugo heel ver. Als hij aan het einde
van zijn ‘Friese’ jaren geen mogelijkheid meer ziet om zijn mannen te betalen,
willen ze hem in de steek laten en naar Brabant terugkeren. Aanvankelijk weigert hij daarmee in te stemmen, maar uiteindelijk laat hij hen toch gaan. Door
hen officieel verlof te geven om te vertrekken hoefde deze terugtocht niet als
desertie te worden beschouwd en hoopte hij te voorkomen dat de soldaten aan
het roven zouden slaan en op die manier hun natie (in dit geval de Italiaanse)
te schande zouden maken. Korte tijd later gaf hij, met hetzelfde doel, de officieren van een recalcitrant Hoogduits regiment opdracht om de soldaten naar
Brabant te begeleiden.83
Niet alleen de regering, ook de burgermaatschappij in haar geheel, zo lijkt
Verdugo te vinden, heeft onvoldoende respect voor de soldaten en toont in elk
geval veel te weinig begrip voor het harde leven in het leger. De zorgen van de
burgers vallen in het niet bij de gevaren waaraan zijn soldaten zijn blootgesteld
en de ellende die zij soms moeten doorstaan. De civiele autoriteiten hebben
daarvoor geen oog en stellen soms onmogelijke eisen.84 Die hebben gemakkelijk
praten, want ze zitten zelf veilig achter hun muren, terwijl de soldaten daarbuiten de kastanjes uit het vuur moeten halen. Burgers vergeten maar al te gemakkelijk dat soldaten ook mensen zijn. Verdugo is solidair met zijn manschappen
en voelt zich een van hen.85 Hij weigert dan ook zijn mannen onnodig in gevaar
te brengen en is niet bereid operaties te starten wanneer hij niet goed voorzien
is van hetgeen daarvoor nodig is.86 Met zijn ervaring, zorg voor de soldaten en
begrip voor hun eer verwierf Verdugo zich een groot gezag bij de troep – zeker
die van de Spaanse tercio’s – die in hem meer een oudere collega zagen dan een
hooggeplaatst gezagsdrager. De kolonel had bij hen zoveel krediet dat hij een
beginnende muiterij alleen al door zijn aanwezigheid in de kiem kon smoren.87
Zorg voor de veiligheid van de soldaten is ook Verdugo’s motief om er bij
stadsbestuurders op aan te dringen de poorten te openen voor zijn mannen.88
81 FV 9, 13-14, 47, 161. Overigens hadden ook aan Staatse zijde civiele autoriteiten de neiging om de militairen hinderlijk voor de voeten te lopen.
82 FV 186. Dat gold uiteraard ook aan de Staatse zijde. Verdugo’s geringschatting voor het Staatse garnizoen
van Oterdum, dat geen reguliere soldij ontving, wordt gedeeld door de Ommelander kroniekschrijver
Abel Eppens (FV 51).
83 FV 169 (het Lombardische regiment van Spinola), 184 (het Hoogduitse regiment van de graaf van
Sulz).
84 FV 14, 19.
85 FV 166.
86 FV 13, 60, 62, 76.
87 Aantekening van de Groningse syndicus van 27 mei 1590 (VH ii 87v).
88 FV 109.
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Hij kon geen enkel begrip opbrengen voor burgerlijke autoriteiten zoals die
van Groningen, Nijmegen en Grave, die zijn soldaten buiten de veilige muren
wilden houden.89 In Verdugo’s ogen stond dit gedrag ongeveer gelijk met
ontrouw aan de koning.
Zorg voor de eer en het welzijn van zijn collega-soldaten weerhield Verdugo
er overigens niet van om ferm op te treden – of te dreigen met ferm optreden –
tegen soldaten en officieren die hun plicht verzaakten of een gebrek aan moed
lieten zien.90
De oorlog bepaalde Verdugo’s kijk op de wereld en dus ook zijn manier van
optreden als gouverneur. Steden zijn voor hem geen centra van economie en
cultuur, maar in de eerste plaats vestingen.91 Wegen en ‘passen’ door de moerassen zijn niet zozeer levensaders voor de bevolking als marsroutes voor het
leger.92 Plattelanders zijn de leveranciers van proviand voor het leger. Schepen
zijn er om troepen te vervoeren en buit binnen te halen, niet om er handel mee
te drijven. Verdugo weet heel goed dat hij als verantwoordelijk bevelhebber
en gouverneur zorgvuldigheid moet betrachten ten aanzien van de burgerbevolking. Men dient de plattelanders zoveel en zolang mogelijk te ontzien,
opdat de productie van voedsel en de afdracht van ‘contributie’ niet gehinderd
worden. Contributies moeten dan ook ordelijk worden geheven en het liefst
niet ‘te vuur en te zwaard’ worden afgeperst.93 In de praktijk kon hij echter niet
altijd verhinderen dat de soldaten het land kaalvraten en de bevolking op de
vlucht deden slaan. Ofschoon het militaire belang voor hem ook in dit opzicht
steeds voorop staat en zijn sympathie meestal uitgaat naar zijn manschappen,
toont Verdugo een enkele keer ook deernis met de zwaar getroffen plattelanders die zich ternauwernood in leven kunnen houden, en dan ook nog eens
beroofd worden door harteloze soldaten.94
Ten opzichte van de vijand koesterde Verdugo een mengsel van verachting
en jaloezie. Alleen al vanwege hun verzet tegen de koning en de leer van de
katholieke kerk moest hij de Staatsgezinden als eerloze verraders beschouwen. Daar komt echter nog bij dat zijn tegenstanders er een in Verdugo’s ogen
onwaardige manier van oorlogvoeren op na hielden. Keer op keer, zo laat hij
weten, heeft hij geprobeerd zijn tegenstanders tot een open strijd te verleiden, maar directe confrontaties zijn ze stelselmatig uit de weg gegaan.95 De
suggestie is duidelijk: de vijand waagde het niet zich te meten met zijn eigen
superieure veldheerschap, bediende zich bij voorkeur van lafhartige en slinkse
strijdmethoden en maakte gebruik van de ongemakken waarmee het ‘katho-
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FV 113 (Groningen), 126-127 (Nijmegen). 129 (Grave).
FV 14 en 37.
Zoals Steenwijk, Meppen en Nijmegen, FV 46, 92 en 109.
De pas via Bourtange was in 1593 de laatste weg waarlangs Groningen met de rest van de wereld in
verbinding stond en het laatste lek in de ring waarmee Willem Lodewijk de stad welbewust had afgesloten om haar via uithongering tot overgave te dwingen. Verdugo ziet de pas als de route waarlangs een
koninklijk hulpleger Groningen zou kunnen benaderen (FV 156).
93 FV 188.
94 FV 169.
95 Rodríguez Pérez heeft deze constatering ook in een andere Spaanse bron aangetroffen (Rodríguez Pérez,
Tachtigjarige Oorlog, 167).
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lieke leger’ te kampen had.96 Volgens hem maakte Maurits zelfs een tactische
fout toen hij in het voorjaar van 1594 Groningen aanpakte en niet eerst slag
leverde met de koninklijke troepen die zich kort tevoren van Coevorden hadden teruggetrokken.97 Wat ze aan moed en krijgskunde tekort kwamen wisten
de Staatsen echter te compenseren met listen, technische kunstgrepen en (veel)
geld. De degelijke manier waarop ze hun grote operaties opzetten en de zorg
die ze aan de uitrusting en bevoorrading van de troepen besteedden, vervulden
Verdugo met jaloezie. De koninklijke regering kon daar bij lange na niet aan
tippen. ‘Op zo’n manier is het niet moeilijk om successen te boeken!’98
Ervaring en geloof
Toen Verdugo in 1581 naar het noorden kwam maakte de toen ongeveer
50-jarige kolonel een goede indruk op de Groningse autoriteiten. Hij leek hun
een ‘wijs en ervaren heer’.99 De nieuwe ‘superintendent’ had zijn gedegen ervaring opgedaan in een harde en bonte leerschool. Het leger van de koning van
Spanje was, net zoals dat van zijn tegenstanders, een soort multinational waarin
soldaten van verschillende naties dienden. Het koninklijke leger bestond
vooral uit Spaanse, Italiaanse, Waalse, Hoogduitse en Nederduitse regimenten,
maar er waren ook Britse, Zwitserse, Lotharingse en Bourgondische eenheden.
Puur ‘Nederlandse’ regimenten waren er niet, of heetten niet zo. Soldaten uit
de noordelijke Nederlanden en aangrenzende gebieden werden ‘Duitsers’
of ‘Nederduitsers’ genoemd. In elk regiment behoorden de soldaten tot een
en dezelfde natie, hetgeen voor de onderlinge communicatie noodzakelijk
was. Maar de officiersposten, en met name de opperste leiding, werden vaak
bekleed door personen van een andere nationaliteit. Zo leidde de Portugees
Caspar de Robles eerst een Waals en daarna een ‘Duits’ regiment, commandeerde de Spanjaard Juan Baptista Tassis een Nederduitse eenheid en stond
de Italiaan Ferrante Gonzaga aan het hoofd van een Hoogduits regiment. In
Verdugo’s eigen Waalse regiment werd het bevel over een van de compagnieën
gevoerd door de Schot Hamilton.100 Dit multinationale karakter van het leger
had zijn voordelen, maar leverde ook de nodige problemen op.
Door zijn langdurige ervaring in het leger had Verdugo een goed inzicht verkregen in de eigenaardigheden van de verschillende Europese ‘naties’ en hun
onderlinge verhoudingen. Hij kende de spanningen die er bestonden tussen
Spanjaarden en Italianen, Ieren en Engelsen, Hollanders en Hoogduitsers.101
Zijn opvattingen over de kwaliteiten van deze naties verschilden overigens
niet van het gangbare patroon.102 Spaanse soldaten golden als de allerbeste,
gevolgd door de Italianen. De Schotten, Engelsen, Ieren en Bourgondiërs
vormden een soort van middenmoot. De Fransen waren volgens Verdugo
alleen nuttig in het begin van een campagne, als het op volhouden aankwam
had je er minder aan.103 De Fransen werden ook, net zoals de Waalse eenheden,
96   FV 39, 104, 111, 147, 150, 162-164, 171, 173, 176.
97   FV 175.
98   FV 137, 140, 143, 159, 170, 176.
99   Zie, p. 15 (brief van 16 september 1581; MA ii 259-260v).
100   FV 36.
101   Een voorbeeld daarvan zag Verdugo in het Staatse leger (FV 170).
102   Parker, Army of Flanders, 26.
103   FV 96.
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als minder betrouwbaar gezien, maar waren altijd nog beter dan Nederduitse
soldaten. De geringe waardering voor de laatstgenoemden had, afgezien van
andere overwegingen, te maken met het feit dat de soldaten van de ‘Duitse’
regimenten een taal spraken die hen in staat stelde te communiceren met de
bevolking van de opstandige Nederlandse gewesten. Dit opende mogelijkheden voor desertie en verraad.104 De voortreffelijkheid van de Spaanse en
Italiaanse troepen was niet in de laatste plaats het gevolg van het feit dat ze ver
van huis en haard dienden, vreemdelingen waren in de Nederlanden en geheel
op zichzelf waren aangewezen.
Reeds in 1580 had de graaf van Rennenberg, zelf een Zuid-Nederlander,
ervaren dat hij niet volledig op zijn eigen ‘Duitse’ regiment kon vertrouwen
en wilde daarom dat men hem enkele Waalse eenheden stuurde. Hij wilde die
met zijn eigen soldaten ‘mengen’, hetgeen de betrouwbaarheid van zijn regiment zou verhogen. Deze methode werd ook door andere kolonels toegepast.
Verdugo wilde in 1590 graag wat Spanjaarden en Italianen om hen met de
‘Duitsers’ te mengen, maar de legerleiding vond deze strijdkrachten te goed
voor ‘Friesland’.105 Later, toen hij toch de beschikking kreeg over Spaanse troepen, legerde hij een aantal van hen in het door graaf Frederik van den Berg verdedigde Coevorden. Hij hoopte dat de andere soldaten een voorbeeld zouden
nemen aan de trouw en opofferingsgezindheid van de Spanjaarden.106 Dezen
dienden, zo was de gedachte, in de eerste plaats God en de koning en deden
dit pas in de laatste plaats om het geld. Voor de ‘Duitsers’ was het andersom.107
Als die eenmaal ontevreden waren, waren ze ook nauwelijks meer in het
gareel te krijgen. In zo’n situatie moest je blij zijn als je nog wat Italianen en
Spanjaarden bij de hand had om hen in toom te houden.108 Ook van ‘Duitse’
edellieden en officieren kun je niet altijd op aan, zo wist Verdugo. Ze willen
de koning wel dienen, maar je moet hen wel betalen. Ze nemen in elk geval
geen genoegen met beloften. Met deze en dergelijke eigenaardigheden, aldus
Verdugo, dient men terdege rekening te houden.109 Ook op het laatst, toen in
1594 nog een geïmproviseerde strijdmacht van Duitsers, Walen en Ieren naar
het noorden werd gestuurd, werden daaraan 200 Spanjaarden toegevoegd die
het moreel op peil moesten houden. Maar ook de betrouwbaarheid van dit
Spaanse detachement was twijfelachtig, doordat het een samenraapsel was
dat, afgezien van de gemeenschappelijke Spaanse nationaliteit, geen onderlinge binding bezat. De soldaten waren afkomstig uit twaalf vendels die tot
drie verschillende regimenten behoorden.110
Dit laatste is illustratief voor de crisisachtige situatie waarin de koninklijke legerleiding kort voor de val van Groningen verkeerde. Er moest op verschillende fronten worden gevochten – in het zuiden tegen de Franse koning

104    Ook de aanwezigheid van Engelssprekenden in de elkaar bestrijdende legers maakte verraad mogelijk,
zoals blijkt uit een door Verdugo beschreven geval, dat zich ten tijde van de belegering van Lochem
voordeed (conversatie tussen de Staatse kolonel Smith en kapitein Hamilton van Verdugo’s eigen
vaandel; FV 36).
105    FV 108.
106    FV 141.
107    Zie ook Rodríguez Pérez, Tachtigjarige Oorlog, 153.
108    FV 186.
109    FV 168.
110    FV 170 en 184.
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Hendrik IV en in het noorden tegen het Staatse leger – maar er was geen geld
om het leger te betalen. In de zomer van 1593 was ook voor de trouwe en
veelgeprezen Spanjaarden de maat vol geweest. De soldaten van het Spaanse
expeditieleger in Frankrijk waren aan het muiten geslagen, waarna de opstandelingen in Artois een ‘vrije soldatenrepubliek’ hadden gesticht.111 Het jaar
daarop hielden ook de Spanjaarden in Verdugo’s gouvernement de krijgstucht
voor gezien.112
Ook op andere terreinen had Verdugo in de loop van de jaren ervaringen
opgedaan die hem goed van pas kwamen bij het beoordelen van mensen en
situaties. We hebben al eerder gewag gemaakt van zijn inzicht in de menselijke
psyche. Hij begrijpt de handelwijze van de gekrenkte houwdegen Maarten
Schenck van Nideggen, doorziet de hypocrisie van collega’s die zich dapper
voordoen als het niet nodig is en het laten afweten wanneer de nood aan de
man komt, herkent de trots van professionals, weet dat vorsten gevoelig zijn
voor geschenken en niet graag tegengesproken worden, kent de neiging van
het gewone volk om zijn leiders te belasteren, ziet in hoe groot de rol is die
vrouwen spelen wanneer het op het moreel aankomt, en stelt vast dat hebzucht
een universele drijfveer is die sommigen er zelfs toe aanzet schade toe te brengen aan de koning en het algemeen belang.113
Tijdens zijn lange carrière in de Nederlanden was Verdugo bijna voortdurend op pad geweest. Door zijn vele reizen heeft hij grondig kennis gemaakt
met de Nederlandse geografie, met de eigenschappen van de grote rivieren en
de eigenaardigheden van de verschillende bodemtypen. Hij begreep als geen
ander de cruciale betekenis van de paswegen in zijn gouvernement, dat als het
ware ‘gecompartimenteerd’ was door uitgestrekte moerassen.
Uiteraard heeft hij ook een goed inzicht gekregen in de belangrijke rol die de
weersomstandigheden speelden, zowel aan de zeekant als in het binnenland.
Deze kennis stelde hem in staat om beter dan zijn collega’s de mogelijkheden en
onmogelijkheden in te schatten voor militaire operaties, of het nu ging om die
van hemzelf of die van de vijand.114 Ze veroorloofde hem ook vergelijkingen te
treffen tussen verschillende verschijnselen en heeft hem gevoelig gemaakt voor
opmerkelijke details, waaronder ook culturele verschillen en bijzonderheden
van taalkundige aard. Zo stelt hij vast dat de Groningers iedereen overtreffen in
machtswellust en minachting voor de centrale regering en haar vertegenwoordigers, dat vrouwen in Groningen veel meer te zeggen hebben dan elders, dat
Friezen onbetrouwbaar zijn en dat soldaten uit Gascogne niet gewend zijn bier
te drinken. Hij weet dat het oud-Fries verwantschap vertoont met het Engels,
het woord ‘soldaat’ van ‘soldij’ komt, de plaatsnaam Coevorden is afgeleid van
de voorde waarlangs men vee naar de andere kant van de rivier kon krijgen, en
in de naam ‘Bourtange’ herkent hij het woord ‘boer’.115
111   De Schepper, ‘De katholieke Nederlanden’, 284-285.
112   FV 184. Overigens had Verdugo ook al eens eerder te maken gehad met onwillige Spanjaarden. In het
voorjaar van 1590 beklaagde hij zich over het gedrag van de soldaten van het Spaanse regiment van
Don Francisco Bobadilla. ‘Zoiets heb ik bij Spaanse soldaten nog nooit gezien!’ schreef hij de hertog
van Parma (Bor xxvii 27v).
113    FV 28, 71, 95, 109, 152, 156, 173, 181, 190.
114   FV 64, 161.
115   FV 13, 36, 41, 76, 144, 156, 181.
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Op een kaart van Nicolaas Visscher uit 1649 zijn de grote moerasgebieden aangegeven met een
puntarcering. Coevorden beheerst de pas tussen het Overijsselse Hardenberg en het graafschap
Bentheim enerzijds en Drenthe anderzijds, de Bellingwolderschans ligt op de route tussen de
Dollard en het Bourtanger Moor (‘een groote moerassige Heyde’) en de schans Bourtange grendelt de gelijknamige pasweg door het veen af.
(GrA T1536-5136)

Verdugo’s verslag over zijn ‘Friese’ jaren bevat geen zelfportret van de auteur
en over zijn alledaagse doen en laten vermeldt het zo goed als niets. We lezen
wel een paar keer dat hij ziek is en daardoor in de uitoefening van zijn functie
gehinderd wordt, maar veel meer komen we over de gewone dingen des levens
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niet te weten.116 De kolonel laat wel merken veel respect te koesteren voor
grote edellieden als de graaf van Mansfeld en zijn zonen, de prins van Chimay
en de graven Van den Berg.117 Hij kan ook moeilijk aanzien dat ‘personen van
kwaliteit’ oneervol behandeld worden. Opmerkelijk is de deernis die hij toont
voor de Ommelander jonker Wigbold van Ewsum, wiens adeldom misschien
wel niet zo algemeen erkend werd, maar die toch een man van uitzonderlijke
klasse was, zeker in de noordelijke Nederlanden, waar heren van een dergelijk
niveau zeldzaam zijn. Ewsum had het ongeluk de heerszuchtige Groningers op
zijn weg te treffen en werd door hen te gronde gericht.118 Ook andere ‘slachtoffers’ van de Groningers, zoals de graaf van Rennenberg en de Ripperda’s van
Delfzijl, kunnen op Verdugo’s sympathie rekenen.119
Als gelovig man weet Verdugo dat hij zijn goede naam aan God te danken
heeft en dat het God is die de overwinning geeft en uitkomst biedt in moeilijke
en zelfs hopeloze situaties.120 Hij laat zijn soldaten neerknielen om te bidden:
vóór de slag om de overwinning af te smeken en na de zege om dank te zeggen.121 Godsvertrouwen alleen is echter niet voldoende, als mens moet je ook
zelf je best doen. Dat is de fout die de Brusselse regering maakt: die heeft zich
steeds te weinig ingespannen om ‘Frisia’ te behouden.122 Met afschuw ziet hij
hoe de Staatsen zich vergrijpen aan heiligenbeelden en constateert daarna tot
zijn genoegen, dat God het er niet bij laat zitten. Hij straft de schuldigen voor
de heiligschennis die ze hebben begaan.123 God ontfermt zich zelfs over vijanden, wanneer die door middel van hoogstaand gedrag laten zien deze genade
waardig te zijn. Wanneer Melchior van Ewsum zijn ernstig gewonde vader
Wigbold – bevelhebber van het Staatse garnizoen te Oterdum – verzorgt en
beiden in handen dreigen te vallen van koningsgezinde soldaten, laat God de
laatsten onderling ruzie maken, zodat de Ewsums kunnen ontkomen.124

116
117
118
119
120
121
122
123
124

   FV 19, 26, 42, 88, 97-98.
   FV 67, 99.
   FV 52.
   FV 8, 124.
   FV 2, 16, 30, 72, 102, 185, 191.
   FV 19, 32.
   FV 148.
   FV 44-45.
   FV 52.
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De betrouwbaarheid van Verdugo’s verslag

Feiten
Wanneer het gaat om Verdugo’s politieke en bestuurlijke opvattingen, hebben
we meer aan zijn brieven en de ambtelijke registratie van de gesprekken die
hij voerde, dan aan zijn verslag over zijn ‘Friese’ jaren.1 Dit laatste verraadt
ten aanzien van grote en ingewikkelde politieke kwesties een opvallend simplistische visie: de rebellie van de Nederlandse gewesten tegen Filips II is het
gevolg van de wens van Willem van Oranje om zelf te regeren, in ‘Frisia’ is de
stad Groningen de oorzaak van alle ellende en de regering in Brussel heeft de
Nederlanden verspeeld door de bevolking af te schepen met loze beloften.2
Deze eenvoudige, nee, te eenvoudige kijk op de dingen, gecombineerd met
de omstandigheid dat we hier te maken hebben met een bij uitstek subjectief
geschrift, doet de vraag rijzen hoe betrouwbaar Verdugo’s herinneringen zijn,
zowel voor wat betreft de feiten die hij vertelt als ten aanzien van de interpretatie die hij ervan geeft.
Verdugo verzekert ons dat we ons ten aanzien van de feiten – of wat we
doorgaans daaronder verstaan – geen zorgen hoeven te maken. ‘Ik schrijf alles
precies op zoals het was. Wie een andere voorstelling van zaken geeft wijkt van
de waarheid af; het gaat mij enkel en alleen om de waarheid.’3 Met het verslag
over zijn ‘Friese’ periode wil hij, zo hebben we gezien, juist aantonen dat de
verhalen die over hem worden verteld vals zijn. Wel geeft hij toe dat hij veel
heeft weggelaten. De reden is dat hij zich niet alles precies meer herinnert en
dat er ook dingen zijn die niet geschikt zijn om te beschrijven.
Tot die laatste categorie behoort ongetwijfeld het verhaal over Verdugo’s
mislukte poging om zijn directe tegenstander Willem Lodewijk om het leven
te laten brengen (1587).4 Maar ook verder vertonen zijn aantekeningen flinke
lacunes en ontbreekt informatie die men er eigenlijk wel in zou verwachten.
Het zal geen verbazing wekken dat daarvan vooral sprake is in de eerste helft
van zijn ‘Friese’ gouverneurschap, die op het moment van schrijven al ver achter hem lag. Zo is er een groot hiaat tussen de verovering van Steenwijk (16
1

2

3
4

60

Zie bijvoorbeeld de protocollen van de Groninger stadssyndicus Wilhelmus Hammonius, waarin gedetailleerde verslagen zijn opgenomen van gesprekken die Verdugo over allerlei onderwerpen met hemzelf
en het Groninger stadsbestuur voerde. Deze protocollen zijn inmiddels gepubliceerd. Zie daarvoor: Jan
van den Broek, ed., Het verbaal van dr. Wilhelmus Hammonius, syndicus van de stad Groningen, I en II,
1587-1589 en 1589-1592 (Groningen 2008).
FV 3, 52, 129. In de ogen van de Spaanse geschiedschrijvers was Willem van Oranje een schurk. Verdugo’s
oordeel over hem komt overeen met dat van Alonso de Ulloa. Oranje werd gedreven door de begeerte
meer te bereiken dan zijn status en fortuin toelieten. Daarom stond hij op tegen zijn wettige heer en
probeerde de Staten mee te slepen (Rodríguez Pérez, Tachtigjarige Oorlog, 54 en 67.
FV 2, 67.
AE ii 520, Van Reyd vii 122 en Bor xxiii 8; Van den Broek, Groningen, een stad apart, 544.
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november 1582) en die van Zutphen (21 september 1583) en ook tussen zijn
verhaal over de slag bij Amerongen (23 juni 1585) en dat over de wintercampagne van 1586.5 Hij vertelt niets over zijn aanstelling tot superintendent en
plaatsvervangend gouverneur in 1581 en over de presentatie van zijn definitieve benoeming tot stadhouder in 1586. Inderdaad zijn deze gebeurtenissen niet
van groot belang voor het doel dat hij met zijn geschrift had. Datzelfde geldt
voor de verhuizing van zijn gezin van Luxemburg naar Groningen (1582) en
andere bijzonderheden uit zijn privéleven. Te geringe betekenis voor zijn opzet
zal ook de reden zijn geweest waarom hij niets vertelt over de contacten die
hij heeft gehad met Edzard en Johan Cirksena, graven in Oost-Friesland. Hij is
weliswaar regelmatig in hun gebied actief geweest, maar belangrijke militaire
operaties hebben er niet plaatsgevonden. Het enige dat hij over zijn activiteiten daar vertelt, hangt samen met het optreden van de avonturier Allert Clant,
een Ommelander jonker die in 1589 op eigen risico een regiment oprichtte om
aan de Staatse zijde tegen de koning te vechten, maar in het jaar daarop naar
de koning wilde overlopen en toen een boekje opendeed over de onbetrouwbaarheid van de Groninger stadsbestuurders (1589-1590).6 Overigens vergist
Verdugo zich bij het vertellen van dat verhaal in de chronologie van de gebeurtenissen.
Zulke – begrijpelijke – vergissingen komen herhaaldelijk voor en hebben
meestal geen betekenis voor de loop van het verhaal en de strekking ervan.7
Zijn weergave van de gebeurtenissen die zich in de jaren 1583-1586 rond
Zutphen afspeelden is door het ontbreken van chronologisch houvast echter
nauwelijks te doorgronden. Het is duidelijk dat hij bij het beschrijven van deze
geschiedenis, die inmiddels al zo’n tien jaar achter hem lag, geen gebruik kon
maken van archiefmateriaal of schriftelijke aantekeningen, en dat hij helemaal
van zijn geheugen afhankelijk was. Dat hij zich de gang van zaken niet meer
precies kon herinneren ligt voor de hand. Vreemder is het dat de veel recentere
gebeurtenissen van de winter 1590/1591 en die van 1591/1592 in zijn herinnering zijn samengesmolten tot één verhaal. De oorzaak moeten we zoeken in
het feit dat deze episodes ook wel erg veel op elkaar leken. In beide perioden
bezocht hij het Hof en beide keren werd hij door zijn superieuren met lege
handen naar zijn gouvernement teruggestuurd.8
Voor het overige heb ik Verdugo slechts op enkele feitelijke onjuistheden
kunnen betrappen, die vrijwel alle als onbelangrijke vergissingen kunnen
worden aangemerkt.9 Wel mogen we aannemen dat hij zijn eigen rol soms
wat fraaier en belangrijker doet voorkomen dan ze in werkelijkheid was, en
spreekt het voor zichzelf dat hij – net als ieder ander die een verhaal vertelt –
selectief te werk gaat bij hetgeen hij vermeldt en weglaat. Er zijn vele plaatsen
waar we vraagtekens kunnen zetten bij de manier waarop hij de gebeurtenissen weergeeft, en soms trekt hij aantoonbaar verkeerde conclusies uit de feiten
die hij vertelt. Deze selectieve werkwijze, de hele en halve onjuistheden en
foutieve interpretaties hangen uiteraard samen met het feit dat Verdugo geen
5
6
7
8
9

FV 46 en 73.
FV 106-108.
FV 3-4, 25, 46, 53, 104, 107, 155, 158. In de toelichting bij de vertaling heb ik vergissingen van deze en
andere aard gesignaleerd en, voor zover mogelijk, gecorrigeerd.
FV 114-116, 131.
FV 13, 40, 104, 125.
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geschiedschrijver is of wil zijn, maar zijn reputatie wil redden. We treffen
ze dan ook in het bijzonder aan in relatie met de drie thema’s die voor hem
het meest van belang zijn: zijn overtuiging benadeeld te zijn door Alexander
Farnese en diens medewerkers, zijn afkeer van Groningen en zijn poging om
zich te verweren tegen de beschuldigingen over financiële malversaties.10
Parma en Brussel
We hebben gezien dat Verdugo zich er bij voortduring over beklaagt dat
Alexander Farnese hem niet waardeerde en zijn beloften jegens hem niet
nakwam.
Wat het laatste betreft heeft Verdugo gelijk, maar de Spaanse kolonel
was bij lange na niet de enige die daarvan het slachtoffer was. Parma en zijn
medewerkers deden niet anders dan beloften rondstrooien om civiele en militaire functionarissen in de Nederlanden aan het lijntje te houden. Maar heeft
Verdugo het ook bij het rechte eind wanneer hij de gouverneur-generaal een
gebrek aan waardering voor zijn eigen persoon aanwrijft?
Als we geloof mogen hechten aan de brieven die Alexander Farnese aan de
koning en anderen schreef, heeft Verdugo niet alleen ongelijk, maar is er zelfs
sprake van het omgekeerde. De landvoogd laat bij herhaling weten een groot
vertrouwen te hebben in de militaire kwaliteiten van de Spaanse kolonel, in
zijn ijver en trouw en in het persoonlijke gezag dat hij bij de troepen genoot.
Hij wekt zelfs de indruk Verdugo te beschouwen als de enige die in het ‘moeilijke’ ‘Friesland’ iets goeds zal kunnen uitrichten.11
Men zou de tegenwerping kunnen maken dat Parma’s loftuitingen over
Verdugo vooral bedoeld zijn geweest om de koning een plezier te doen die,
naar iedereen wist, grote waardering voor zijn dappere landgenoot had. Het
is inderdaad niet helemaal uit te sluiten dat er een flinke dosis hypocrisie in
het spel is geweest. Verdugo’s imago als veldheer was ijzersterk, wellicht zelfs
zozeer, dat zelfs de gouverneur-generaal het zich niet kon veroorloven negatieve geluiden over hem te laten horen. Tot in Rome was bekend hoeveel er
in de Nederlanden van Verdugo afhing. Voor de pauselijke nuntius in Keulen
belichaamde Verdugo zo ongeveer de laatste hoop van de moederkerk. Deze
prelaat beschrijft de kolonel als een man die in het verre noorden een dapper
achterhoedegevecht voert, maar bij gebrek aan middelen geen overwinning zal
kunnen behalen.12 In juli 1591 verwachtte de nuntius dat de stad Groningen
door Verdugo’s moed behouden zou blijven en enkele maanden later meende
hij dat de Spanjaard ook Maastricht wel zou weten te redden.13

10 FV 15, 22, 91, 102, 108, 121, 151, 179-183.
11 Voorbeelden: CPH ii nrs. 619, 961, 987, 1057, 1108 (van resp. 2 juni 1582, 11 en 31 maart, 4 september en 13
december 1584), LCV xxxiii noot 1 (1 september 1586), CPH iii nr. 1529 (18 december 1591). Ook tegenover
het Groninger stadsbestuur looft Parma Verdugo’s kwaliteiten (zie bijv. de brief van 10 augustus 1592, rvr
1463.198).
12 Brief van Ottavio Mirto Frangipani aan de kardinaal-staatssecretaris Mont’alto (12 oktober 1589): ‘Er zijn
alleen nog strijdkrachten actief in Friesland onder kolonel Verdugo, door wie om zo te zeggen, de engel
Gods strijd levert, zonder de macht te hebben om de vijand te weerstaan, noch om hem te verslaan’
(Gisb. Brom en A.H.L. Hensen, ed., Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16de eeuw. RGP grote serie 52 (’s-Gravenhage 1922) nr. 886).
13 Brieven van 4 juli en 19 september 1591 aan kardinaal Sfondrato (Brom-Hensen, a.w. nrs. 903 en 917).
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Alexander Farnese (1545-1592), prins (sinds september 1586 hertog) van Parma, gouverneur-generaal van de Nederlanden (1578-1592).
Gravure uit Emanuel van Meteren, Historie, boek IX fol. 175v.

Een half jaar voor Verdugo’s dood steekt de inspecteur-generaal van het
Spaanse leger in de Nederlanden in een brief aan Filips II nog eens de loftrompet over de kolonel. Dit naar aanleiding van het voornemen van de graaf
van Fuentes om de ervaren Verdugo uit Lingen weg te halen en in Luxemburg
in te zetten tegen de Fransen. ‘Verdugo zal in Luxemburg goed werk kunnen
doen, want hij is een van de beste soldaten die u hebt. Maar zijn afwezigheid
zal funest zijn voor Friesland. Het is nodig daar te behouden wat we nog hebben, want dat is de toegangspoort voor Holland en Zeeland.’14
Dat Verdugo ook aan Staatse zijde werd beschouwd als een kundig veldheer die men niet moest onderschatten, hebben we al gelezen bij Van Reyd.
Het spreekt ook uit de omzichtigheid waarmee zijn directe tegenstander
Willem Lodewijk van Nassau en diens neef Maurits tewerk gingen wanneer
Verdugo in de buurt was.

14

Brief van Don Diego de Ibarra aan Filips II uit Brussel, 23 maart 1595 (CPH iv nr. 861).
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Wanneer Verdugo ongelijk had met zijn veronderstelling dat de gouverneurgeneraal hem niet waardeerde, rijst de vraag hoe het mogelijk is dat hij op
dat idee kwam. Wat heeft Parma ertoe gebracht een zodanig beleid te voeren dat Verdugo zich daardoor in zijn eer aangetast kon voelen? Er zijn drie
afzonderlijke, maar onderling wel enigszins samenhangende punten aan te
wijzen die in dit verband aandacht verdienen. Het eerste behoort inderdaad,
zoals Verdugo vermoedde, tot de sfeer van de persoonlijke verhoudingen, het
tweede hangt samen met de relatie tussen de koning en de landvoogd en het
derde heeft te maken met het strategische beleid.
Verdugo, we hebben het eerder gezien, was in verschillende opzichten een
vreemde eend in de Nederlandse bijt. Hij was een van de weinige Spanjaarden
die na de Pacificatie van Gent in de Nederlanden is gebleven. Dat was mogelijk geweest doordat hij de bescherming genoot van de hispanofiel Peter Ernst
van Mansfeld, die sinds 1545 ’s konings gouverneur van Luxemburg was. Deze
ambitieuze en uitzonderlijk eerbewuste man nam binnen de Nederlandse elite
een geheel aparte plaats in en onderhield problematische relaties met de rest
van de hoge adel.15 Mansfeld (geboren in 1517) had als luitenant-generaal
onder Don Juan het opperbevel over de koninklijke troepen gehad, maar
moest deze positie in 1578 afstaan aan de jonge prins van Parma (jaargang
1545), die daarvoor – aldus Mansfeld – niet bekwaam was. De relatie tussen
beide mannen werd gekenmerkt door een diepe wederzijdse afkeer en eindeloze kinderachtige pesterijen over en weer. Hierdoor stonden ook Mansfelds
clientèle en de Italiaanse entourage van Alexander Farnese vijandig tegenover
elkaar. Net als Verdugo voelde Peter Ernst van Mansfeld zich tekort gedaan
door Parma. Zodra het maar enigszins mogelijk was trok hij zich terug in zijn
renaissance-paleis in Luxemburg-Clausen, waar hij verongelijkt bleef zitten
mokken over het onrecht dat hem werd aangedaan.
Verdugo zal door zijn Spaanse nationaliteit en nauwe relatie met Mansfeld
(die nog eens extra was bekrachtigd door zijn huwelijk met diens dochter)
misschien ook tijdens zijn ‘Friese jaren’ bij een aantal Nederlandse edelen
minder in de smaak zijn gevallen, maar concrete aanwijzingen daarvoor ben
ik niet tegengekomen. We mogen echter zonder meer aannemen dat de naaste
medewerkers van de prins van Parma niets van deze Spanjaard en Mansfeldaanhanger moesten hebben. Alexander Farnese had het functioneren van
de centrale bestuursorganen, waarin Nederlandse en Bourgondische edelen
zitting hadden, ondermijnd door zijn oren te laten hangen naar zijn eigen –
vaak Italiaanse – favorieten. Het doen en laten van deze heren onttrekt zich
vrijwel geheel aan onze waarneming, maar het ligt voor de hand dat er onder
hen sprake moet zijn geweest van grote onderlinge rivaliteit om de gunst van
de landvoogd en dat de belangen van de koning en de Nederlanden daarbij
op het tweede plan kwamen. Misschien zijn er onder hen enkelen geweest
die Verdugo’s ijver en kunde erkenden, maar ze zullen hem toch het liefst op
afstand hebben gehouden en zich allerminst geroepen hebben gevoeld om zich
voor hem in te spannen. Misschien hebben dezen en genen hem zelfs, zoals
Verdugo zelf vermoedt, om zijn mooie carrière benijd en inderdaad hun best
gedaan hem dwars te zitten. Ik zie ook geen reden om te twijfelen aan de juistheid van Verdugo’s mededelingen over de lage motieven waardoor Parma’s
15 Zie het artikel van Hugo de Schepper over Peter Ernst van Mansfeld op: http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/.
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favorieten werden gedreven en over het feit dat de landvoogd door hun toedoen van mening veranderde en terugkwam op toezeggingen die hij eerder
had gedaan.16
Het tweede punt betreft, zoals aangekondigd, de relatie tussen de koning
en de landvoogd en meer in het bijzonder de gevolgen daarvan voor het beleid
van de Brusselse regering. Filips II werd beschouwd als de ‘allergrootmachtigste vorst’ van zijn tijd en kon, niet in de laatste plaats door het ‘Indische’ zilver,
over fabelachtige middelen beschikken.

Filips II (1527-1598), koning van Spanje.
Gravure uit Emanuel van Meteren, Historie, boek I fol. 18.

Dat verhinderde niet dat de koning bij voortduring geld tekort had. Halverwege
de jaren zeventig was er al eens sprake geweest van een staatsbankroet en kon
de koning zijn Castiliaanse schulden niet meer betalen.17 Het gebrek aan finan16
17

FV 2, 85, 88, 102, 116, 126, 179, 190-191.
Williams, Philip II, 138; Parker, Dutch revolt, 168.
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ciële armslag werkte uiteraard door in ’s konings ‘Nederlandse’ beleid. Hij ging
ervan uit dat de Nederlanden in principe hun eigen kosten moesten dragen,
maar in de praktijk was deze lijn niet vol te houden.18 Muiterijen van onderbetaalde soldaten hadden de rebellie van de Nederlandse gewesten zozeer aangewakkerd, dat die alleen ten koste van nog veel grotere financiële inspanningen
bestreden kon worden. Vanaf zijn eerste optreden als gouverneur-generaal had
Alexander Farnese last gehad van geldgebrek. Toen Groningen, de belangrijkste stad in het noordoosten, in 1580 de partij van de koning koos, had hij
in één keer Friesland, Gelderland, Overijssel, Drenthe en de Ommelanden
terug kunnen brengen onder de ‘obediëntie des konings’, maar het had hem
aan geld ontbroken om van deze prachtige gelegenheid gebruik te maken.19
Desondanks lukte het Farnese om in de Zuidelijke Nederlanden een groot
aantal belangrijke plaatsen te heroveren.
Filips’ ambities richtten zich echter minder op de Nederlanden dan op
Engeland en Frankrijk. Hij wilde door middel van een gigantische militaire
operatie een einde maken aan de invloed van de Engelse koningin Elizabeth
op het Europese vasteland en tegelijk ook de concurrentie uitschakelen die de
Spanjaarden op de wereldzeeën en in West-Indië van de Engelsen ondervonden (de ‘Onoverwinnelijke Vloot’, 1588). De onderneming liep op een fiasco
uit, maar meteen daarna meende de koning het katholicisme in Frankrijk te
kunnen redden door zijn legers vanuit de Nederlanden te laten interveniëren
in de Franse godsdienstoorlogen (1589-1593). Tegelijkertijd begonnen Filips’
adviseurs in Madrid ervan doordrongen te raken dat het heroveren van de
rebellerende Nederlandse provincies een ‘eindeloze oorlog’ zou vergen.20 De
toenemende twijfel aan het nut van de inspanningen voor het behoud van de
Nederlanden, de gigantische kosten van zijn ‘Engelse’ en ‘Franse’ projecten en
ontevredenheid over zijn gouverneur-generaal in Brussel – die was niet ijverig
genoeg in de uitvoering van Filips plannen – waren voor de koning aanleiding
om drastisch te korten op de subsidies aan de Nederlandse regering.21
Deze maatregel had een verlammende uitwerking op de Brusselse regering. Ook zonder deze kortingen was de Spaanse geldstroom al ontoereikend
geweest om de zware lasten te dragen. Om die reden had de gouverneur-generaal zich herhaaldelijk genoodzaakt gezien zelf geld op krediet te nemen.22 In
de laatste jaren van zijn leven was Parma’s kredietwaardigheid zo gering, dat
het hem de grootst mogelijke moeite kostte om nog een paar duizend kronen
geleend te krijgen. Al eerder zagen we dat Filips II uiteindelijk zelfs tot het
besluit kwam zijn neef als gouverneur-generaal van de Nederlanden af te zetten. De dood redde hem net op tijd van deze schande.23
Nergens in zijn verslag geeft Verdugo er blijk van inzicht te hebben in de
financiële problemen waarmee Parma en de Brusselse regering te kampen hadden. Integendeel. Wanneer hij zich erover beklaagt dat hij van ‘Zijne Hoogheid’
nooit de middelen heeft gekregen om zijn werk goed te doen, suggereert hij
Parker, Army of Flanders, 118.
Alexander Farnese aan de koning, 12 juni 1580 (CPH ii nr. 63).
Parker, Army of Flanders, 115.
In 1592 kwam er maar ƒ4,4 miljoen uit Spanje, tegen ƒ18 miljoen in 1590 en ƒ14 miljoen in 1591 (Parker,
Army of Flanders, 209).
22 Zie rvr 1223.1.28 voor een voorbeeld uit 1589.
23 Zie hierboven, p. 23.
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dat dit het gevolg was van pure onwil en minachting voor zijn persoon en zijn
gouvernement. ‘Er is geld genoeg’, zo lijkt hij te denken, ‘maar Parma en zijn
kliek onthouden mij hetgeen mij toekomt’24 Ik ben geneigd aan te nemen dat
deze suggestie niet voortkomt uit een pose, maar dat Verdugo zich eenvoudig
niet heeft kunnen voorstellen dat Alexander Farnese echt niet in staat was hem
naar behoren te helpen, laat staan dat dit het gevolg was van het beleid van
zijn vereerde koning. Onwetendheid omtrent de werkelijke stand van zaken
en een extreme betrokkenheid op zijn eigen persoonlijke eer hebben zijn blik
zozeer vernauwd, dat hij Parma’s optreden alleen maar kon zien als een belediging van eigen persoon.
Het derde punt betreft het krijgsbeleid en dan in het bijzonder dat op strategisch niveau. In zijn verslag onderstreept Verdugo het strategische belang
van zijn gouvernement. Precieze argumenten daarvoor geeft hij niet, maar deze
zouden kunnen samenhangen met de ideeën die zijn schoonvader Mansfeld
huldigde en die hij waarschijnlijk deelde. Deze meende dat het van het grootste belang was de Hollandse en Zeeuwse handel te dwarsbomen. De rebellie
van die gewesten werd gefinancierd door de handelaren, die ‘geld sloegen
uit de ellende van anderen’ en dan vooral van de gewesten die de koning
trouw gebleven waren. Er moesten handelsakkoorden worden afgesloten met
Denemarken en de Hanzesteden, waardoor het mogelijk zou worden om rechtstreeks, zonder tussenkomst van Hollandse en Zeeuwse handelaren, graan te
importeren. In deze gedachtegang waren de noordoostelijke gewesten van de
Nederlanden en ook Oost-Friesland, Münsterland en Oldenburgerland van
grote betekenis. Controle over de Eemsmond en de Eems of, op zijn minst een
coöperatieve houding van de machthebbers daar, was verder nodig voor een
ongestoorde bevoorrading van de koninklijke troepen zolang de monden van
de Rijn en de Schelde in handen van de vijand waren. ‘Friesland’ was dus van
groot belang en samen met het graafschap Zutphen was het ook de springplank
van waaruit de kerngebieden van de opstand konden worden aangepakt.25
Voor Verdugo had dit perspectief een hoog realiteitsgehalte en het was de
achtergrond van de tactische adviezen die hij de gouverneur-generaal gaf. In
zijn verslag vertelt hij met afschuw dat deze wel zijn raad wilde horen, maar
er zich in de praktijk weinig van aan trok. Ook hier lijkt Verdugo er geen
rekening mee te houden dat er wel eens een andere werkelijkheid zou kunnen
bestaan dan die van hemzelf, of, preciezer gezegd: dat anderen strategische
overwegingen naar voren zouden kunnen brengen die net zo verantwoord
waren als die van hemzelf, maar wel in een andere richting wezen. Tijdens
de bespreking van de voorjaarscampagne van 1585 heb ik er al op gewezen
dat Parma niet via Arnhem naar Holland wilde oprukken, maar eerst Grave in
handen wilde krijgen. De landvoogd en de andere strategen in zijn omgeving
hebben misschien wel begrip gehad voor Verdugo’s overwegingen, maar ik
vermoed dat zij – zich meer bewust van de beperkte mogelijkheden dan de
gouverneur van ‘Friesland’ – de voorkeur gaven aan een meer stapsgewijze
manier van opereren. Verwezenlijking van de Mansfeld-Verdugo-doctrine
24 Toen de Groningse stadssyndicus in 1589 als gezant te Spa was en in de directe omgeving van de hertog
van Parma verkeerde, schreef hij Verdugo om hem op de onjuistheid te wijzen van diens veronderstelling,
dat er geld genoeg was (brief van 8 augustus 1589, rvr 1064.2).
25 Hierboven is er al op gewezen dat Verdugo om deze reden grote betekenis hechtte aan het bezit van de
steden Deventer en Zutphen.
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vergde een massale militaire aanwezigheid in de betrekkelijk dunbevolkte
oostelijke en noordelijke gewesten, waar steden en andere steunpunten dun
gezaaid waren en een goed functionerend bestuurlijk netwerk ontbrak. Voor
het realiseren van dit strategische plan ontbraken eenvoudig de middelen.
Alles wijst erop dat Verdugo dit niet heeft gezien: het niet-opvolgen van
zijn adviezen door Parma interpreteert hij dan ook als een miskenning van zijn
krijgskundige talent, kennis en ervaring en als een rechtstreekse belediging
van zijn persoon.
Het bovenstaande levert een plausibele verklaring voor het feit dat Verdugo
in zijn herinneringen zo’n negatief beeld schetst van de man die hij steeds
heel beleefd ‘Zijne Hoogheid’ noemt en die hij steeds zo loyaal zegt te hebben
gediend. In zijn onwetendheid doet hij zijn chef zelfs groot onrecht. Deze had
een veel realistischer kijk op de machtsverhoudingen in Noordwest-Europa
dan de Spaanse koning. Na zijn aanvankelijke successen kwam Parma geleidelijk tot het inzicht dat de strijd tegen de Nederlandse rebellen niet te winnen was wanneer Filips zijn beleid niet wijzigde, en hij zag niets in ’s koning
overmoedige plannen om Elizabeth van Engeland mores te leren en de Franse
hugenoten de voet dwars te zetten.
Het is waarschijnlijk gerechtvaardigd vraagtekens te zetten bij het traditionele beeld van de hertog van Parma als de veldheer die dank zij zijn superieure
kwaliteiten zoveel steden voor de koning wist te heroveren. Wie echter in het
voetspoor van Verdugo en aan de hand van diens memoires Alexander Farnese
van beoordelingsfouten en zelfs wanbeleid meent te kunnen betichten, moet
zich realiseren vanuit welke optiek, met welk doel en in welke gemoedstoestand de gouverneur van ‘Frisia’ zijn herinneringen heeft opgetekend.
Groningen
De volgende vraag is wat we aanmoeten met de vernietigende kritiek die
Verdugo over het stadsbestuur van Groningen en de Groningers uitstort. Zijn
herinneringen zijn ervan doortrokken: op vele plaatsen, verspreid door het
hele boek, komen we negatieve opmerkingen tegen over Groningen. Van deze
kritische passages staan de meest opvallende aan het begin en het einde van
het boek. Dat is niet toevallig: het laat zien hoezeer zijn houding ten aanzien
van Groningen zijn gedachten beheerste.26
De eerste groep van negatieve opmerkingen heeft een min of meer algemene strekking en zet de toon voor wat betreft Verdugo’s mededelingen over
zijn relatie met de hoofdstad van zijn gouvernement. We treffen ze aan in de
beschrijving van de toestand die in 1580 was ontstaan toen de stad Groningen
samen met de graaf van Rennenberg de kant van de koning had gekozen. De
feiten die Verdugo noemt zijn correct: Groningen beschouwde Filips II en zijn
regering te Brussel vooral als een beveiligingsfirma die de stad moest beschermen tegen degenen die haar positie belaagden, ze toonde niet veel respect voor
hooggeplaatste regeringspersonen en was er inderdaad van oudsher op uit
haar wil op te leggen aan haar omgeving.27
26 Op 35 van de 191 pagina’s uit Verdugo zich in negatieve zin over de Groningers. Zie voor de eerste kritische opmerkingen FV 5, 7-9, voor de laatste 179-183, 187-191.
27 FV 5, 7.
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Toen Verdugo deze regels schreef deed hij dat vanuit zijn eigen ervaring, die
toen dertien jaar besloeg. Maar waarschijnlijk zijn deze bijzonderheden hem
ook al bekend geweest toen hij nog nooit in Groningen was geweest. De stad
heeft zich altijd zelfbewust opgesteld tegenover de centrale regering en de
onderlinge relatie tussen de stad en haar Ommelanden droeg de sporen van
een eeuwenlange toestand van ‘heerloosheid’. Groningen moet in kringen
van de koninklijke regering en ook elders in de Nederlanden de naam gehad
hebben een eigenzinnige en moeilijk te beheersen stad te zijn, waar de bevolking meer in de melk te brokkelen had dan elders.28 Het ligt voor de hand
dat Verdugo hiervan heeft gehoord nog voordat hij in opdracht van Alexander
Farnese naar het noorden trok.29
Vele van de punten waarop hij de Groningers gebrek aan medewerking en
zelfs tegenstand verweet, maakten deel uit van de overeenkomst waarbij de
Groningers zich in 1536 aan Karel V, de vader van Filips II, hadden onderworpen. Daarin was vastgelegd dat Stad en Lande jaarlijks 12.000 gulden en
niet meer zouden betalen ter bestrijding van de kosten die de landsheer voor
hun veiligheid zou moeten maken, dat er in de Ommelanden geen vestingen
zouden worden gebouwd zonder instemming van de ‘stadjers’, dat er geen
garnizoen in Groningen zou worden gelegerd en dat verder alle stedelijke
privileges, inclusief die met betrekking tot de bestuurlijke en economische
dominantie over de Ommelanden, zouden worden gerespecteerd. 30
Verdugo moet van dit alles op de hoogte zijn geweest, maar in de praktijk hechtte hij er, anders dan de Groningers, geen wezenlijke betekenis aan.
Voor hem telden alleen de noden van het moment en de boven alles verheven
belangen van de koning. In vergelijking daarmee stelden de ‘oude privileges
en vrijheden’ van een koopmansstad niets voor. En wat betreft het in Verdugo’s
ogen krankzinnige idee van de Groningers – en uitgeweken Westerlauwerse
Friezen – dat het koninklijke leger in het land ten westen van de Lauwers
moest worden ondergebracht zodat het daar de Staatsen zou kunnen bestrijden: Verdugo heeft misschien niet geweten dat deze eis in het verlengde lag
van ’s konings hoogsteigen beleid. Ook Filips II vond dat de legerleiding
ervoor moest zorgen dat de eigen bevolking werd ontzien en dat de kosten
van het leger zoveel mogelijk ten laste werden gebracht van de vijand.31 Om
Westerlauwers Friesland ‘onder contributie te brengen’ was echter militaire
actie nodig en dat was, zo wist Verdugo, op grond van krijgskundige overwegingen onmogelijk.
Verdugo heeft de achterliggende motieven van de Groningers niet gekend
of niet willen kennen. Hij kon de Groningse hang naar autonomie en reserves ten opzichte van ’s konings ambtenaren niet anders zien dan als blijken
van een verwerpelijk en schandelijk gebrek aan respect voor de koning. Zijn
woede over deze immorele houding kleurt de laatste bladzijden van zijn ver28 Zie voor dit onderwerp ook Van den Broek, Groningen, een stad apart, in het bijzonder de hoofdstukken
1.1, 1.2 en 1.3.
29 Aan het einde van zijn memoires suggereert Verdugo het bestaan van ‘Groningen-kenners’ (FV 187).
30 Zie over het tractaat van 1536 (rvr 446.1): Van den Broek, Groningen, een stad apart, 31 evv., 83 evv., 142
evv., 332 evv.
31 Brief van Filips II aan Alexander Farnese uit Lissabon, 30 juni 1581: ‘De last van de soldaten zal lichter
worden wanneer zij betaald worden uit schattingen uit dorpen die onder de vijand vallen. Dit moet ook
in Friesland gebeuren. De last van de oorlog moet gedragen worden door de rebellen en niet door de
getrouwe onderdanen’ (CPH ii nr. 335).
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slag, waarvan we de inhoud al eerder hebben gezien: de klacht dat hij zijn
beste jaren voor de Groningers heeft verknoeid, dat die zijn opofferingen niet
waard waren en dat ze in hun ondankbaarheid zelfs zover gingen dat ze hem
de schuld gaven van hun ondergang.
Het is duidelijk dat deze zinnen geschreven zijn vanuit een diepe verontwaardiging en dat ze in zoverre ‘waar’ zijn, dat ze een niet mis te verstane
uitdrukking van een authentieke gemoedstoestand zijn. Maar tegen deze achtergrond is het wel de vraag in hoeverre Verdugo’s kritische mededelingen
en negatieve oordelen sporen met de werkelijkheid. Waren stadsbestuurders
als Gijsbert Arents, Johan van Ballen, Frederick Moysteen, Johan Wyfrink en
anderen werkelijk corrupte verraders? Wemelde het in Groningen echt van de
anabaptisten? Is de ondergang van de door Verdugo bewonderde Ommelander
jonker Wigbold van Ewsum werkelijk de schuld van de Groningers?
Er valt een boek te schrijven over de verhouding tussen Francisco Verdugo
en de belangrijkste stad van zijn gouvernement. In deze inleiding beperk ik
mij tot enkele grote lijnen en besteed geen aandacht aan de eveneens zeer
gecompliceerde situatie in de Ommelanden.
Uit de beschikbare bronnen blijkt dat zich inderdaad bij herhaling aanvaringen hebben voorgedaan tussen Verdugo en de Groninger stadsbestuurders.
Meestal werd de ontstemming van Verdugo gewekt door uitlatingen of handelingen van de Groningers die, naar het oordeel van de gouverneur, van onvoldoende respect jegens hem getuigden, door het feit dat de heren van Groningen
hem verantwoordelijk hielden voor gebeurtenissen en toestanden waarop hij
naar eigen zeggen geen invloed had, of door onenigheden over de grenzen tussen het militaire en het civiele domein. De toon van de over en weer gevoerde
correspondentie is echter doorgaans hoffelijk en verraadt soms hooguit enige
irritatie. In Verdugo’s brieven bespeurt men niets van de haat waaraan hij in
zijn verslag lucht geeft. Ook omgekeerd is dat het geval. Tegenover hun stadhouder slaan de Groningers wel een zelfbewuste en besliste toon aan, maar
kritiek op zijn beleid wordt steeds zeer voorzichtig geformuleerd. Wel is het
duidelijk dat na 1589 – het jaar waarin Willem Lodewijk zich van een aantal
schansen in de Ommelanden meester maakt – de stemming meer en meer antiVerdugo werd. Het werd de Groningers en koningsgezinde Ommelander heren
steeds duidelijker dat Verdugo niet bij machte was de opdringende Staatsen
te stoppen. En net zoals de gouverneur de Groningers verantwoordelijk hield
voor de mislukking van zijn beleid, zo wezen de Groningers steeds vaker met
de beschuldigende vinger naar Verdugo. We hebben gezien dat de kolonel een
zorgvuldig veldheer was die zijn soldaten niet nodeloos in gevaar wilde brengen. De Groningers interpreteerden deze voorzichtigheid echter als een gebrek
aan durf en daadkracht, ja zelfs als een blijk van zijn onbetrouwbaarheid.
Ondanks het feit dat Verdugo zijn leven lang in de Nederlanden doorbracht en
intensief kennis heeft gemaakt met de mentaliteit van de Nederlanders, is het
duidelijk dat hij van de republikeins en utilitaristisch denkende Groningers
helemaal niets heeft begrepen, laat staan dat hij inzicht heeft gehad in het ingewikkelde kluwen van belangen en loyaliteiten die de bewegingsruimte van
het Groninger stadsbestuur in de jaren 1580-1594 beperkte. Voor een rechtgeaard soldaat zit de wereld eenvoudig in elkaar en ook Verdugo was eraan
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gewend in zwart-wit termen te denken. De mensen die zich kritiekloos aan
zijn kant schaarden waren voor hem ‘de goeden’, alle anderen waren vijanden
of ‘fouten’. Wie goed katholiek was stond, zo zag hij het, vanzelfsprekend aan
de kant van de koning en moest dus ook hemzelf, Verdugo, steunen. Wie zich
tegen hem verzette moest wel een ketter of ‘anabaptist’ zijn, aan de kant van
de Staatsen staan en een rebel des konings zijn.
Met dit eenvoudige schema was de complexe werkelijkheid echter niet te
benaderen. De Groningers mochten dan wel in ruime meerderheid katholiek
en koningsgezind zijn, dat wil niet zeggen dat ze in hun motieven en belangen
een homogeen blok vormden. Trouw aan de moederkerk met haar gemakkelijk te vervullen formaliteiten was niet zozeer een uitvloeisel van bewuste
theologische overwegingen als van tevredenheid met de situatie, zoals die in
Groningen was gegroeid en waarin van gewetensdwang geen of amper sprake
was. De meerderheid van deze roomse Groningers moest niets hebben van
ijverige contra-reformatoren zoals deken Johannes Lithinius, die zich met het
privéleven van de stadjers wilden bemoeien.32 Ze stonden ook met de grootst
mogelijke argwaan tegenover het plan om in de stad een jezuietencollege op
te richten. Aantrekkelijk was weliswaar dat de paters gratis en waarschijnlijk
ook goed onderwijs zouden geven, maar men zag hen toch vooral als een soort
religieuze geheime politie die erop uit was ook in Groningen de ‘inquisitie’ in
te voeren. Aan de andere kant begrepen deze traditionele ‘roomsen’ dat hun
reformatorische stadgenoten het geloof veel ernstiger namen dan zijzelf en dat
het daarom met hun vrijheid gedaan zou zijn wanneer die het voor het zeggen
kregen. Toch verzetten deze zelfde ‘roomsen’ zich krachtig tegen het idee dat er
soldaten binnen de wallen zouden worden gelegerd om hen, zoals het heette,
tegen de ketters te verdedigen. Iedereen wist wat het betekende een garnizoen
binnen de stadswallen te hebben. Dat was het einde van de zelfstandigheid
van de stad en, zo had de praktijk – ook in Groningen – aangetoond, de economische ondergang van de stadsbevolking. Koningsgezind waren ze daarom
slechts voor zover en voor zolang ze geloofden dat Filips II hun stad tegen haar
belagers zou kunnen beschermen. En wie die belagers waren, was voor alle
stadjers duidelijk: dat was het groepje Ommelander heren dat de bestaande
verhoudingen in Stad en Lande wilde veranderen, en, in hun kielzog, hun
Staatse vrienden die de stad bij hun rebellie wilden betrekken.
Naast deze meerderheid van traditioneel-katholieke Groningers was er een –
vermoedelijk kleine – minderheid van overtuigde aanhangers van de roomse leer.
Dezen vonden dat hun stadgenoten en ook het stadsbestuur Verdugo te weinig
steunden en klaagden daarover in Brussel en elders. Zij stonden uiteraard wel
achter de pogingen van de kerkelijke autoriteiten om de decreten van het Concilie
van Trente in Groningen in te voeren, en tilden minder zwaar aan de gevaren van,
bijvoorbeeld, een garnizoen binnen de stadswallen. Zij werden in hun houding
gesteund door de vele Friezen die in 1580 vanwege hun katholieke geloof van
over de Lauwers waren gevlucht en zich in Groningen hadden gevestigd.
Ofschoon hij wel enige echte supporters zal hebben gehad, was Verdugo
noch bij de ene, noch bij de andere groep echt populair. De in feite alleen
Groningsgezinde traditionele roomsen beschouwden hem als een gevaar voor
32 Zie voor het optreden van Lithinius de index op het protocol van stadssyndicus Hammonius (VH ii).
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hun vrijheid en beide groepen vonden dat hij te slap optrad tegen de vijand.
Ze verdachten hem er zelfs van in heimelijke correspondentie te staan met
Willem Lodewijk van Nassau. Dat Verdugo’s oudste dochter in de zomer van
1593 op een paspoort van prins Maurits door Holland kon reizen om bij haar
vader in Groningen op bezoek te gaan, zagen zij als een teken aan de wand.33
Dit voorval toonde aan dat Verdugo met de Staatse vijand onder één hoedje
speelde en was voor de Groningers slechts een van de vele aanwijzingen voor
zijn onbetrouwbaarheid.
Verder circuleerden er onder het volk geruchten over de grote geldsommen
die door Verdugo’s handen gingen en ergerden de stadjers zich aan de verhalen die verteld werden over ‘feestmalen, jufferen, dansen ende springen’ in
Verdugo’s huis, zonder dat er iets tegen de vijand werd ondernomen. In 1593
hadden de Groningers meer dan genoeg van deze eigenwijze Spaanse sinjoor.
Ook al was hij al meer dan tien jaar gouverneur van ‘Frisia’, Verdugo was in alle
opzichten een vreemdeling gebleven. Zijn culturele achtergrond verschilde als
dag en nacht met die van de Groningers, hij sprak alleen Frans zodat gewoon
contact met hem onmogelijk was en niemand wist eigenlijk wat hij uitvoerde
of van plan was. Duidelijk was slechts dat hij de aanwijzingen van het stadsbestuur in de wind sloeg en steeds zijn eigen gang ging. De Spanjaard moest
daarom worden vervangen door een ‘Duitse heer’, zoals graaf Herman van den
Berg. Zonder zo’n gouverneur, met wie men rechtstreeks kon overleggen en
die begrip zou hebben voor wat er onder de bevolking leefde, was Groningen
verloren.34 Het heeft dan ook zeker niet aan de koningsgezinde Groningers
gelegen dat Verdugo geen succes heeft gehad met zijn pogingen ontheven te
worden van zijn verantwoordelijkheid als gouverneur van ‘Friesland’.
Dat de echte, verklaarde tegenstanders van de koning ook geen homogene
groep vormden, zal Verdugo niet veel hebben uitgemaakt. Zolang hij de
‘koningsgezinde’ Groningers niet eens kon vertrouwen, waren de onderlinge
verschillen tussen de ‘fouten’ voor hem niet interessant. Voor een goed begrip
van de situatie is het toch van belang erop te wijzen dat de etiketten ‘rebel’,
‘Staatsgezind’ en ‘ketter’ net zo weinig identiek en uitwisselbaar zijn als de
labels ‘koningsgezind’ en ‘rooms’.
Onder de echt reformatorisch gezinden was maar weinig vertrouwen in de
Staatsen. Ze vonden de Staten-Generaal in godsdienstzaken te weinig rechtzinnig en te slap in de strijd tegen de koning. Daarbij komt nog de tegenstelling tussen Groningers en Ommelanders. De stadjers, ook de gereformeerden,
vreesden de Staten-Generaal, omdat de anti-Gronings gezinde Ommelander
heren al vanaf 1579 goede maatjes probeerden te zijn met dat bolwerk van de
rebellen. Wanneer Groningen in Staatse handen viel, zo kon men verwachten,
zou de stad haar dominante positie in de regio verliezen. Doordat de stedelingen nagenoeg volledig afhankelijk waren van de handel in Ommelander
producten, zou het met de economische basis van de stad gedaan zijn en zou
zelfs haar voortbestaan op het spel komen te staan. Net zoals hun roomse
stadgenoten waren ook vele Groninger gereformeerden in de eerste plaats
33 Het verhaal ging dat een escorte van wel 200 ruiters van het Staatse leger Verdugo’s dochter tot Rolde
had begeleid (GDJ 142).
34 Brief van de heren van Stad en Lande aan hun gezanten te Antwerpen, 13 juni 1593 (rvr 1018.3.20).
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‘patriot’ – hetgeen wil zeggen: pro-Groningen – en pas in de tweede plaats
reformatorisch gezind. Een goed voorbeeld van deze Groninger gereformeerde
patriotten was stadssecretaris Johan Julsing. Hij moest niets hebben van de
Staten-Generaal en zag Verdugo vooral als de vreemdeling die erop uit was de
stad en haar inwoners van haar vrijheid te beroven en op te zadelen met een
achterlijke religie en de daarbij horende kerkelijke instellingen, waarbinnen
nietsnutten hun kostbare gang konden gaan.35
Er zijn ook reformatorische stadjers geweest die minder bang waren voor een
Staatse toekomst. Zij zagen de overwinning van de Staten-Generaal als onafwendbaar of hadden reden om te geloven dat deze nieuwe kansen zou opleveren. Binnen de stad kon hierover niet openlijk gesproken worden. Degenen die
dat wel deden bevonden zich gedurende Verdugo’s ‘Friese jaren’ buiten de stad
en het stadsbestuur hield hen ook angstvallig buiten de poorten. Sommigen
van hen hebben hun best gedaan om alvast een voet aan de grond te krijgen in
Staatse kringen. De verhouding tussen deze min of meer Staatsgezinde stadjers en de uitgeweken Ommelanders was uit de aard der zaak dubbelzinnig.
Voor Verdugo was dit allemaal veel te ingewikkeld. Voor hem behoorde een
Groninger patriciër tot de kringen van het stadsbestuur, ongeacht wat hij dacht
of waar hij zich bevond. Zeker één van de door Verdugo gesignaleerde gevallen
van ‘verraad’ door het Groninger stadsbestuur betreft dan ook het handelen
van personen die wel tot het Groningse patriciaat behoorden, maar vanwege
hun rebellie uit de stad waren verbannen.36
Naar buiten toe – dat wil zeggen: in de richting van Verdugo en ‘Brussel’ – deed
het Groninger stadsbestuur juist zijn best zo loyaal mogelijk over te komen.
Vandaar het plechtige verbranden van een brief van Willem Lodewijk in de
Groninger raadzaal en het doorsturen naar Brussel van een brief van het nieuwe, Staatsgezinde stadsbestuur van Nijmegen.37 Met het vermelden van deze
demonstraties van trouw wil niet gezegd zijn dat alle leden van het koningsgezinde stadsbestuur tot het bittere einde onwankelbaar zijn geweest in hun
trouw aan de koning. Integendeel. Er moeten verschillende heren zijn geweest
die gerede twijfel hadden aan de mogelijkheden van Filips II om de stad te
helpen en die hun vertrouwen hebben zien slinken naarmate de tijd vorderde.
Zolang het gewone volk echter nog geloofde in de macht van de verre koning,
was het echter zaak om aan die twijfel geen ruchtbaarheid te geven. Dat neemt
niet weg dat er in het geheim oude contacten met uitgeweken Groningers zijn
opgewarmd en dat zelfs nieuwe mogelijkheden zijn onderzocht. Daarbij hoort
de poging om, met bemiddeling van de graaf van Hohenlohe, de souvereiniteit
over de stad op te dragen aan de hertog van Brunswijk.38
35 GDJ 36, 45.
36 FV 108.
37 De brief van Willem Lodewijk werd op 9 juni 1590 ‘aan Vulcanus overgeleverd’ en op 10 december 1591
stuurde het Groninger stadsbestuur de ‘seditieuse’ brief die het van de nieuwe, Staatse magistraat van
Nijmegen had ontvangen, door naar de hertog van Parma (VH ii 92v en 204; rvr 1147.8).
38 GDJ 157. Hertog Hendrik Julius van Brunswijk-Wolffenbüttel (1564-1613) was een zeer ontwikkeld man en
genoot, hoewel protestant, het vertrouwen van de katholieke keizer Rudolf II. Zie voor deze episode: 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.
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Dit soort manoeuvres kon uit de aard der zaak geen daglicht velen en de
betrokkenen zullen dan ook al het mogelijke hebben gedaan om ze geheim te
houden. Dat kon echter niet verhinderen dat in het nerveuze Groningen van
die tijd allerlei geruchten de ronde deden. Deze werden op hun beurt door de
eerdergenoemde fanatiek-katholieke minderheid met gretigheid aangegrepen
om Verdugo duidelijk te maken dat de toestand kritiek was.39 De leden van
deze minderheid waren blind voor de tekenen des tijds en bleven ondanks
alles geloven in de bereidheid van de koning om Groningen te redden. Zij wilden de gouverneur met dit soort verhalen onder druk zetten en hem tot grotere
daadkracht opwekken. Verdugo van zijn kant kon niet anders dan geloof hechten aan de woorden van deze mensen, die ook contacten hadden in Brussel en
er niet voor terugschrokken om hem daar zwart te maken als ze vonden dat hij
te laks op hun suggesties reageerde.
Zeker de laatste van Verdugo’s ‘Friese’ jaren waren een tijd van geheimen,
huichelarij, desinformatie en geruchten. Net zoals Verdugo geprobeerd heeft
om zonder gezichtsverlies ontslagen te worden uit zijn baan als gouverneur
van ‘Frisia’, zo heeft ook de stad Groningen geprobeerd om op een eervolle
manier van de koning van Spanje af te komen. Zowel bij geschrifte als door
middel van onderhandelingen via hun gezanten hebben de stadsbestuurders
meer dan eens het idee ter sprake gebracht dat de koning hun stad netjes zou
kunnen ontslaan van de eed van trouw die zij hem had gezworen. Hierdoor
zou het stadsbestuur de vrijheid krijgen om, zoals het in het verleden altijd
had gedaan, zichzelf een nieuwe beschermheer te kiezen die bereid en in staat
was om ook in de nieuwe situatie de positie van de stad te verdedigen. Tot een
officieel verzoek is het echter nooit gekomen. Dat kwam doordat de regeringsorganen aan wie deze mogelijkheid werd voorgelegd, de suggestie met kracht
verwierpen: alleen de gedachte al zou ver beneden de waardigheid van de
koning zijn.40 Het is niet duidelijk of Verdugo van deze pogingen op de hoogte
is geweest, maar vermoed heeft hij ze zeker. Voor hem waren het daden van
verraad, de Groningers daarentegen wilden hiermee de indruk wekken dat zij
de koning alle respect gaven die hem toekwam en tegelijk voorkomen dat ze
als eerloze afvalligen zouden kunnen worden bestempeld.
Aan het einde van deze paragraaf past, mutatis mutandis, een zelfde slotzin als
bij de vorige: wie in het voetspoor van Verdugo en aan de hand van diens
verslag de Groningers van verraad meent te kunnen betichten, moet zich realiseren vanuit welke optiek, met welk doel en in welke gemoedstoestand de
gouverneur van ‘Friesland’ zijn herinneringen heeft opgetekend.

Verdugo en het geld
Voor wat betreft de geloofwaardigheid van Verdugo’s verweer tegen de
beschuldigingen dat hij geld zou hebben laten verdwijnen, kunnen we veel
korter zijn, ook al is het zinvol om enkele inleidende zinnen te schrijven over
de financiering van de oorlog. Het onderhoud van de troepen te velde en van
39 FV 153.
40 Zie bijv. stadsarchief Groningen, rvr 1018.1, 1018.3.21 en 1222.1.56.
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de garnizoenen in de versterkte plaatsen en schansen, de aanleg en het onderhoud van versterkingen, de aankoop en het vervoer van proviand, munitie en
oorlogstuig, de salarissen voor officieren en civiele ambtenaren die op de een
of ander manier met de oorlog te maken hadden: dit alles kostte enorme hoeveelheden geld dat uit verschillende bronnen kwam. Volgens het boekje was
defensie een zaak van de koning en moest die de kosten dragen. De koning
kon daarvoor gebruik maken van de reguliere belastingen die hij uit de gewesten mocht heffen, maar in de praktijk waren die bedragen niet meer dan een
fractie van de werkelijke kosten.
Er waren verschillende manieren om het enorme gat tussen de beschikbare
en benodigde som te dichten. De rekening kon bij de koning worden neergelegd, die – naar men aannam – door de rijkdommen uit West-Indië over onbeperkte middelen kon beschikken. De koning verstrekte zijn regering in Brussel
subsidies die nu eens in baar geld werden uitbetaald, soms door middel van
wissels werden overgemaakt, maar ook vaak ter beschikking werden gesteld
in de vorm van grote platen zilver, die via de camino d’Italia vanuit Spanje werden aangevoerd en waaruit in de Nederlanden munten werden geslagen. Dat
geld kwam echter niet regelmatig en hoe verder men van Brussel verwijderd
was, hoe minder men van ’s konings geld zag. Als het de buitengewesten
al eens bereikte, dan was dat met zoveel vertraging dat de bevelhebbers ter
plaatse allang andere wegen hadden moeten vinden om hun soldaten aan het
geld te helpen waarmee ze zichzelf in leven konden houden. Men vond geld
door vijandelijke landstreken binnen te vallen en leeg te plunderen, schepen
van de vijand of voor de vijand bestemde lading in beslag te nemen of krijgsgevangenen te maken die tegen losgeld konden worden vrijgelaten.
In de regel was de opbrengst van dit soort incidentele activiteiten echter
niet voldoende. Daarom werden daarnaast twee methoden toegepast om een
geregelde inkomstenstroom te genereren. De eerste werd aangeduid met het
‘onder contributie brengen’ van een landstreek, meestal een gebied waar
de vijand formeel wel de baas was, maar in de praktijk niet in staat was de
bevolking te controleren en het koninklijke leger buiten de deur te houden.
De contributies die Verdugo gedurende vele jaren uit Westerlauwers Friesland
heeft weten te trekken werden door ‘schatbeurders’ vanuit Friesland naar
Groningen gebracht. Maar ook deze inkomsten waren niet echt betrouwbaar.
Als de Friese plattelanders weigerden te betalen, moesten de soldaten van het
koninklijke leger het geld komen halen, hetgeen voor de soldaten geen ongevaarlijke aangelegenheid was. In Verdugo’s verslag kunnen we lezen dat het
leger zich eigenlijk alleen tijdens vorstperioden aan gene zijde van de Lauwers
waagde, dat wil zeggen: wanneer op de bevroren bodem ook de ruiterij uit de
voeten kon.
Veel betrouwbaarder was de tweede methode, die gebruik maakte van de
bestaande methoden van belastingheffing. In principe was de plattelandsbevolking niet ongenegen om, bovenop de bedragen waarvoor ze onder normale
omstandigheden werd aangeslagen (de ‘jaartax’), extra-bijdragen te betalen
voor het leger, want de aanwezigheid van de soldaten zorgde voor een grote
vraag naar voedsel, hetgeen er weer toe leidde dat voedselproducenten goede
prijzen konden vragen. Zolang de zaken ordelijk toegingen lijkt de oorlogssituatie ook in andere opzichten de economische activiteit te hebben bevorderd.

De betrouwbaarheid van Verdugo’s verslag

75

Omdat het uiteindelijk de koning was die de kosten van het leger moest betalen, noemde men deze extra-belasting ‘weeklening’, een term die tot uitdrukking brengt dat het hier gaat om een door de bevolking ter beschikking gesteld
voorschot. In Groningerland werden voor de inning van de weeklening,
naar de terminologie van die tijd, ‘kwartieren gemaakt’. Dit betekent dat de
verschillende legereenheden voor wat betreft hun onderhoud werden gekoppeld aan afzonderlijke kerspels (dorpen) of groepen van kerspels. De kerspels
verschilden onderling sterk in draagkracht. Voor het opstellen van een rechtvaardige regeling van de lasten waren dan ook veel lokale kennis van zaken
en een grote zorgvuldigheid vereist. Dit was, tegelijk met de overweging dat
Karel V en Filips II plechtig hadden beloofd zich niet met de interne zaken van
Stad en Lande te zullen bemoeien, de reden waarom de civiele autoriteiten de
inning van contributies voor het leger niet aan Verdugo wilden overlaten, een
standpunt, waaraan de gouverneur zich hevig ergerde.41
Overigens is het voor een goed begrip van de situatie in Verdugo’s ‘Friese’
jaren noodzakelijk om een kanttekening te plaatsen bij de hierboven gegeven
schets van de manier waarop in Groningerland en elders bijdragen voor het
leger werden geïnd. Van de hier beschreven, min of meer rooskleurige situatie,
waarin de oorlog zelfs een bron van voorspoed kon zijn, is in de praktijk nauwelijks sprake geweest. Gebeurtenissen van verschillende aard verstoorden
haar van meet af aan en de ontwrichting nam in de loop van jaren alleen maar
toe.
In de eerste plaats was er het optreden van ‘de geuzen’. ’s Konings rebellen
maakten gebruik van een strijdmethode die ook in de eenentwintigste eeuw
nog niets aan effectiviteit heeft verloren. Deze was erop gericht de plattelanders permanent in een staat van angst te doen verkeren en hun duidelijk te
maken dat de koninklijke strijdkrachten hen niet konden beschermen. Vanaf
het wad of vanuit hun bases aan de rand van het gebied dat officieel in handen van de koninklijke troepen was, deden de geuzen niet alleen bij nacht
en ontij, maar ook bij klaarlichte dag invallen in dorpen en bij afzonderlijke
huizen, kidnapten reizigers, stichtten brand, roofden vee, maakten gevangenen
en dwongen de plattelanders toekomstige overvallen af te kopen. De soldaten
van het koninklijke leger die, verspreid over de Ommelanden, in vele kleine
bases gelegerd waren, waren niet bij machte hiertegen iets van betekenis te
ondernemen. De geuzen konden altijd en overal in kleine of grotere benden
opduiken en waren steevast te sterk en te snel voor het handjevol koningsgezinden in een naburige versterking. Die waagden zich dan ook niet naar buiten
om de indringers te verjagen. Ook de geuzen hadden geen enkel belang bij
echte confrontaties met de tegenstander. Zij wilden alleen de bevolking door
hun presentie laten zien dat de macht van de koning niets voorstelde en haar
tegelijk dwingen ook aan hen contributie te betalen. De arme plattelandsbevolking moest dus aan beide strijdende partijen bijdragen betalen, hetgeen
op den duur niet vol te houden was. De Staatse tactiek heeft perfect gewerkt:
het feit dat de bevolking wel krom moest liggen voor het onderhoud van de
koninklijke garnizoenen maar in ruil daarvoor geen veiligheid terugkreeg,
ondermijnde het geloof in de macht van de koning en de bereidheid hem te
blijven steunen.
41 FV 46.

76

De betrouwbaarheid van Verdugo’s verslag

In de tweede plaats deden zich in deze jaren vele overstromingen voor, waardoor hele landstreken onder water kwamen te staan en niets meer opbrachten.
De natuur werd een handje geholpen door de Staatsen, die hier en daar dijken
doorstaken en verhinderden dat kapotte zeeweringen werden hersteld.
Tenslotte droeg ook de regering in Brussel zelf tot de ontwrichting bij door
hulptroepen naar het noorden te sturen zonder het geld mee te geven dat voor
hun onderhoud nodig was. Omdat de soldaten en hun aanhang hoe dan ook
moesten eten, zagen ze zich gedwongen hun voedsel bij de plattelandsbevolking te gaan halen, hetgeen op zijn beurt leidde tot ‘het breken van de kwartieren’, het ineenstorten van het systeem dat de bevoorrading van het leger in
goede banen had moeten leiden. Door dit alles werd de oorlog van een zegen
tot een ramp.
Er bestaan geen studies over de kosten van de oorlog in de noordoostelijke
Nederlanden en de manier waarop die werden gedekt. Het onderzoek dat
naar de financiële kanten van ‘de Opstand’ is gedaan, concentreert zich op het
Staatse leger en de hogere regionen van Filips’ regeringsapparaat.42 Dit hangt
samen met het ontbreken van de voor een dergelijk onderzoek benodigde
bronnen. Het zal duidelijk zijn dat die er wel zijn geweest. Het opzetten van
financiële regelingen en de uitvoering ervan, het overmaken en distribueren
van geld en de verantwoording over het beheer ervan: dit alles moet geleid
hebben tot het ontstaan van een grote berg papier. Op vele verschillende plaatsen en niveaus, zowel in de civiele als in de militaire hiërarchie, zijn talloze
schatbeurders, rekenmeesters, rentmeesters, betaalmeesters en boekhouders
bezig geweest om deze geldstromen in goede – en ongetwijfeld ook minder
goede – banen te leiden. Voor zover mij bekend is er van deze omvangrijke
administraties zo goed als niets overgebleven.
Dit betekent, kort en goed, dat noch de beschuldigingen die tegen Verdugo
werden ingebracht, noch zijn verweer daartegen te controleren zijn en dat we
de onenigheid op dit punt eenvoudig voor kennisgeving moeten aannemen.
Zeker is wel dat de Groningse autoriteiten zich van het begin af aan ongemakkelijk voelden bij het idee dat ze geen inzicht hadden in het voor het leger
bestemde geld.43 Nog in 1593 melden ze dat Verdugo ‘dagelijks grote contributien ende penningen’ uit Westerlauwers Friesland ontving, maar om hoeveel
geld het precies ging en waarvoor het bestemd was wisten ze niet. Ook over
de aantallen soldaten die naar Groningerland waren gekomen verkeerden ze
in onzekerheid.44 Het feit dat de pagador (de militaire betaalmeester) en ‘commissaris’ Vázquez op 6 juli 1593 op het raadhuis uitleg kwamen geven over het
beheer van een groot geldbedrag was een uitzondering die de regel bevestigde.
Deze hield in dat de civiele autoriteiten in het ongewisse verkeerden over de
loop van de geldstromen en daardoor ook niet in staat waren om, als ze dat
al zouden hebben gewild, te verhinderen dat allerlei geruchten over financiële malversaties van Verdugo en de zijnen de ronde deden.45 Het enige dat zij
42 Zie het hoofdstuk over ‘de zenuwen van de oorlog’ in Ronald de Graaf, Oorlog, mijn arme schapen. Een
andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog. 1565-1648 (Franeker 2004) 88-105, en de door deze auteur genoemde
literatuur; Parker, Army of Flanders, in het bijzonder part ii.
43 DA 548 en MA ii 304v (10 februari en 21 maart 1582).
44 Brief van 13 juni 1593 (rvr 1018.3).
45 DA 875 (6 juli 1593).
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zouden hebben kunnen bevestigen is, dat voor Groningen bestemd regeringsgeld onderweg wel eens ‘verdween’ en dat ook besluiten van de landvoogd
inzake de toekenning van subsidies soms vele maanden nodig hadden om alle
bureaucratische en praktische horden te nemen.46

46 Aantekening van de Groninger stadssyndicus van 19 februari 1591 (VH ii 152, 155); Stad en Lande aan
Verdugo, 10 april 1591 (MH ii 15-16); Parma aan Groningen, 5 november 1591 (rvr 1463.157.1); Groningen
aan de pagador, 15 mei 1592 (MH ii 110); Verdugo aan Mansfeld, 28 mei 1592 (LCV, Appendix, nr. xxviii).
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Een trotse verliezer

Aan het einde van zijn herinneringen merkt Verdugo op dat hij zich in de
provincies die hij diende niet op zijn plaats heeft gevoeld. Deze woorden zijn
niet alleen een treffende samenvatting van zijn eigen geschrift, ze geven ook
uitdrukking aan het beeld dat men van Verdugo krijgt wanneer men zijn doen
en laten aan de hand van andere bronnen tracht te volgen. Als gouverneur van
Frisia is Francisco Verdugo noch in geografische, noch in hiërarchische zin op
zijn plaats geweest.
In het voorgaande hebben we gezien hoezeer het cultuurverschil tussen de
Spanjaard en de Nederlanders – en dan in het bijzonder de Groningers – hun
onderlinge relatie bemoeilijkte. In diezelfde sfeer ligt ook zijn reverentie voor
personen van adellijke afkomst en zijn minachting voor stadsbestuurders en
burgers in het algemeen. Deze houding hangt uiteraard samen met de gedachte
dat God zelf de wereld heeft ingericht, en dat alle standsverschillen tussen de
mensen het gevolg zijn van Gods wil. Voor iemand met een dergelijke levensbeschouwing is het moeilijk te accepteren dat niet-adellijke personen ook tot
macht en rijkdom kunnen komen en zelfs posities kunnen bezetten waarin
zij over edelen kunnen gebieden. Hij zal steeds de neiging hebben om zulke
lieden te zien als onwaardige parvenu’s die hun plaats niet kennen.
Daarbij komt nog Verdugo’s onvermogen om onderscheid te maken tussen
de zakelijke en de persoonlijke sfeer: vrijwel in alle gevallen waarin sprake
was van onenigheden tussen de gouverneur en anderen, beschouwde hij de
stellingname van de anderen als een blijk van minachting voor zijn persoon en
voelde hij zich persoonlijk beledigd. Het is mogelijk dat deze extreme betrokkenheid op zijn eigen eer enkel en alleen aan zijn karakter en persoonlijke
situatie is toe te schrijven, maar het is niet uit te sluiten dat deze eigenschap
ook een culturele achtergrond had. Zeker is dat deze hebbelijkheid het hem
moeilijk maakte om op een constructieve manier om te gaan met de partners
die de loop van de gebeurtenissen op zijn pad stuurde.
Hoe slecht hij zich ook in het noorden thuisvoelde, Verdugo identificeerde
zich toch in zekere zin met het gebied. Zijn gedrag vertoont gelijkenis met
een patroon dat ook tegenwoordig kan worden waargenomen. Van elders
afkomstige personen die in Noord-Nederland op hoge posten in het openbaar
bestuur of bedrijfsleven terechtkomen, hebben de neiging zich te verbazen
over de eigenaardigheden en onvermoede kwaliteiten van het gebied, stellen
vervolgens vast dat de centrale regering daarvan onvoldoende op de hoogte is
en klagen tenslotte publiekelijk dat diezelfde regering de streek onvoldoende
respecteert en zelfs achterstelt. Uit de bronnen blijkt dat Verdugo zo ongeveer
hetzelfde deed, met dien verstande, dat hij de geconstateerde minachting voor
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zijn gouvernement weer op één lijn stelde met het gebrek aan respect voor zijn
eigen persoon.1
Ook in hiërarchische zin was Verdugo niet echt op zijn plaats. Hij was
een militaire professional, geen bestuurder of manager die op grond van zijn
afkomst, studie en persoonlijke kwaliteiten gezag kon afdwingen bij de bevolking, en zeker niet bij eigenzinnige stadsbestuurders als die van Groningen, die
gewend waren hun eigen zaken te regelen. Dat er in het begin van de jaren tachtig onder de hoge Nederlandse adel niemand kon worden gevonden die geschikt
en bereid was het gouvernement over de noordoostelijke gewesten op zich te
nemen, spreekt boekdelen, niet alleen over die adel, maar ook over de manier
waarop er over dat afgelegen gebied werd gedacht. ‘Friesland’ was ver weg,
men wist er weinig van en er ontbrak een deugdelijke overheidsstructuur. Voor
een echte edelman was er geen eer aan te behalen. Verdugo had zich, als ongecompliceerd soldaat, bereid verklaard deze onaanzienlijke maar wel lastige taak
op zich te nemen. Wat betreft de militaire aspecten daarvan waren zijn kennis
en ervaring ruimschoots toereikend, maar de middelen die hij kreeg waren dat
niet. Het uitblijven daarvan ondergroef ook zijn gezag als bestuurder. Het bracht
hem ertoe zijn officiële benoemingsbrief als gouverneur voor zich te houden. Hij
wilde die pas tonen wanneer hij kon laten zien dat dit stuk papier ook werkelijk
iets betekende en dat Brussel hem in de praktijk als gouverneur ondersteunde.
Zover is het nooit gekomen, met het gevolg dat Verdugo de gevangene werd van
de onmogelijke positie waarin hij verzeild was geraakt.
Het ontbrak hem aan middelen om zijn opdracht uit te voeren, maar op zijn
verzoeken om ervan ontheven te worden kreeg hij geen antwoord, integendeel, hij kreeg er steeds meer onuitvoerbare opdrachten bij. De arme kolonel
is, net zoals de bevolking van zijn gouvernement, voortdurend door ‘hogerhand’ met beloften aan het lijntje gehouden. Daarbij heeft hij steeds gedacht
dat de oorzaak van zijn ongeluk in Brussel zat en dat zijn redding uit Madrid
moest komen. Hij wist niet dat het omgekeerd was.
In de klassieke Griekse tragedies brengt het noodlot de held in een situatie
waarin deze zelf, zonder het te weten, naar zijn eigen ondergang toewerkt. De
godin Atè (verblinding) zorgt ervoor dat hij, anders dan de toeschouwers, niets
van het naderend onheil in de gaten heeft. Als uiteindelijk toch het moment
komt dat de held inziet dat het verkeerd met hem gaat aflopen, is het te laat en
is hij reddeloos verloren. Zo erg was het met Verdugo niet, want hij heeft niet
zelf de hand gehad in zijn ondergang en ook zijn levenseinde kan men – voor
zover we weten – niet dramatisch noemen. Maar zijn situatie heeft hij nooit
echt doorzien en achteraf kunnen we zeggen dat de koning in wie hij tot het
einde toe zo’n rotsvast vertrouwen heeft gehad, juist degene is geweest die
verantwoordelijk was voor de ondergang van zijn gouvernement en de mislukking van zijn missie. Hiermee komt de Spanjaard toch een heel eind in de
buurt van de status van tragische held.
1
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FV 108, 179; ‘Aan het Hof heeft men maar weinig weet van ons, deze streek en de toestand hier’ (brief van
18 juni 1586; MA ii 476-476v); ‘in Brussel weet men niet wat hier kan gebeuren’ (brief van 22 juni 1592; rvr
1463.189); ‘de kapiteins en soldaten verliezen de moed omdat ze zien dat men zich van dit land en van
hen niets aantrekt’ (Verdugo aan Mansfeld, 22 maart 1592; LCV, Appendix, nr. xx); ‘de Groningers hebben
alle reden om te klagen’ (Verdugo aan Mansfeld, 28 mei 1592; LCV, Appendix, nr. xxviii); ‘men heeft daar
een verkeerde voorstelling van de contributies hier’ (Verdugo aan aartshertog Ernst; LCV, Appendix, nr.
xxxvi).
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Verdugo’s positie was niet hoog genoeg om de verhoudingen te kunnen
doorzien. De Spaanse koning zat wel hoog genoeg, maar zag ze evenmin. Hij
was een van die machtigen, die, gezeten op de top van hun piramide en niet
gewend aan tegenspraak, beheerst worden door hun denkbeelden en ervan
overtuigd zijn dat ze de dingen naar hun hand kunnen zetten. Ze menen dat
te kunnen doen zonder veel besef te hebben van de werkelijkheid aan de
basis en ook zonder de behoefte te voelen om die wat beter te leren kennen.
De strenge Filips II, de allergrootmachtigste katholieke koning, had zich zelfs
fysiek uit de werkelijkheid teruggetrokken door te gaan wonen in zijn kloosterpaleis buiten Madrid.
De geschiedenis wordt, zo zegt men met reden, geschreven door de overwinnaars. Ons beeld van het verleden wordt bepaald door de verhalen die
pasten en passen in het straatje van degenen die de toon aangeven. Zonodig
worden verhalen ook ‘passend’ gemaakt. Hierdoor kennen we doorgaans niet
veel meer dan de helft van het hele plaatje. Voor Nederlanders is de ‘Spaanse’
kant van de ‘Tachtigjarige Oorlog’ zoiets als de achterkant van de maan. Ook
aan de zijde van ‘de tegenpartij’ had men slechts oog voor wat men wilde zien.
De eerste bezorgers van Verdugo’s verslag, Velázquez en Fracchetta, verkozen
voorbij te gaan aan Verdugo’s ‘politieke’ nederlaag en zich te concentreren op
zijn morele overwinning: hij verloor weliswaar zijn gouvernement, maar hij
had, zowel op het slagveld als door zijn houding ten opzichte van zijn taken,
getoond een echte held te zijn: door zijn persoonlijke moed was hij doorgegaan
waar anderen allang zouden hebben afgehaakt. De geleerde Italiaan Fracchetta
– we zagen al dat hij zijn best heeft gedaan Verdugo in een klassieke traditie te
plaatsen – herkende in de Spanjaard de Siciliaanse heerser Quintus Sertorius
(c. 123-72 v. Chr.). Ook die had zich immers meer door zijn persoonlijke
kwaliteiten weten te handhaven dan door de machtsmiddelen waarover hij
beschikte. Op deze manier, aldus Fracchetta, heeft Verdugo zich tot een voorbeeld gemaakt voor het nageslacht: ‘Zoals Themistocles een voorbeeld nam
aan Miltiades, zo kunnen onze nazaten een voorbeeld nemen aan Verdugo’.
Fracchetta zag in Verdugo een echte held en wilde met zijn vertaling van diens
herinneringen een monument ter ere van die held oprichten.2
Ofschoon ook onze tijd niet wars is van sterren- en heldenverering, wekken
de deugden waarin Verdugo uitblonk – het traditionele drietal ‘moed, beleid en
trouw’ – bij een modern publiek eerder scepsis dan enthousiasme. Niettemin
verdienen de herinneringen van deze onfortuinlijke veldheer onze aandacht.
Zijn geschrift stelt ons in staat een glimp te werpen op die ‘andere helft’ van
het historische plaatje, die tot nu toe buiten beeld is gebleven en die in het
teken staat van de onthutsende machteloosheid van de Brusselse regering.
En met recht kunnen ook wij Verdugo’s herinneringen als een gedenkteken
beschouwen, zij het dan vooral als een ‘monument voor een trotse verliezer’.

2

Volgens het verhaal kon de Atheense staatsman Themistocles (524-c. 460 v. Chr.) niet in slaap komen
vanwege de jaloersmakende overwinning die zijn voorganger Miltiades (c. 550-489 v. Chr.) bij Marathon
op de Perzen had behaald.
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Taal en stijl

Eerder hebben we gezien dat Everard van Reyd in zijn boek over de ‘Nederlandse
oorlogen’ opmerkt dat Verdugo in het schrijven zijn secretarissen overtrof.1 Het
is niet meteen duidelijk wat Van Reyd met deze uitspraak bedoelt. Gaat het om
de kwantiteit of om de kwaliteit van Verdugo’s geschriften? Het kan zijn dat
Van Reyd, naaste medewerker van de Staatse stadhouder van (Westerlauwers-)
Friesland, veel brieven in handen heeft gehad die door Verdugo zelf waren
geschreven en niet door zijn secretarissen. Of vond Van Reyd de door Verdugo
zelf geschreven brieven beter dan die van zijn secretarissen? Of, nog een mogelijkheid, heeft Van Reyd op de een of andere manier kennis genomen van
Verdugo’s verslag en is hij daarvan onder de indruk geraakt?
Zeker is dat Francisco Verdugo veel brieven schreef en liet schrijven.2
Wanneer daar aanleiding voor was schreef hij het stadsbestuur van Groningen
en de heren van Stad en Lande tot wel driemaal per dag, terwijl uit de betrokken brieven blijkt dat hij op dezelfde dag ook aan anderen schreef. Voor de
verzorging van zijn correspondentie had Verdugo twee secretarissen: voor de
Franse teksten had hij de Waal Peter Sucquet en voor de ‘Duitse’ bediende hij
zich van Riquin van der Zanden. Deze medewerkers moeten hun handen vol
hebben gehad aan Verdugo’s papierwerk.
Over Verdugo’s eigen taalgebruik valt het een en ander aan te tekenen, niet
alleen omdat het de vertaler soms voor problemen stelde die in de vertaling
niet helemaal onzichtbaar konden worden weggewerkt, maar ook omdat het
ons nog wat dichter bij de persoon van onze auteur brengt. In zijn verslag
maakt Verdugo enkele opmerkingen over zijn eigen geschrift. Aan het begin
legt hij uit wat de bedoeling ervan is en aan het einde laat hij weten dat het
voorgaande alles is wat hij kon opschrijven van wat hij zich kon herinneren en
geschikt was om vast te leggen.3 Hij onderbreekt zijn verhaal over de gebeurtenissen van 1585 en 1586 met een uitweiding over de beschuldigingen die
tegen hem worden ingebracht en die te maken hebben met de manier waarop
hij met geld omging. Deze passage draagt de sporen van heftige emoties en
bevat enkele details die niet passen in de chronologie van het verhaal dat hij
in dit deel van zijn verslag vertelt. Juist vanwege het persoonlijke en emotionele karakter van deze ontboezemingen komen enkele van deze zinnen niet
voor in de oude uitgaven en de vertaling van Fracchetta. In deze context benadrukt Verdugo nogmaals het doel van zijn geschrift: ‘Ik wil me rechtvaardigen.
Daarom gaat het me meer om de waarheid dan om een mooie stijl’.4

1
2
3
4
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Zie hierboven, 32; Van Reyd xii 273.
Het Groninger stadsarchief telt ruim 200 brieven van Verdugo.
FV 1-2 en 189.
FV 67.
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We hebben hierboven gezien dat Verdugo’s waarheid in menig opzicht afwijkt
van wat anderen als waarheid zagen (en zien). Wat betreft de stijl van zijn
geschrift lijkt me dat er minder verschil van oordeel zal zijn. De tekst wekt
de indruk rechtstreeks vanuit het hart op papier te zijn gekomen, zonder dat
de auteur ook maar het minste heeft gedaan om zijn gedachten op een ordelijke manier te rangschikken en op zo’n manier te verwoorden, dat een niet
ingevoerde lezer de draad ook echt kan volgen. Al eerder is opgemerkt dat
Verdugo’s gedachten een amorfe brij zijn waarin afzonderlijke zinnen slechts
met moeite zijn te onderscheiden.5 Op dit punt wijkt hij overigens niet af van
vele niet-literaire zestiende-eeuwse taalgebruikers.
Verdugo wekt vaak de indruk veel te veel tegelijk te willen vertellen en
laat in zijn haast veel weg wat voor het volgen van zijn gedachtegang nodig is.
Herhaaldelijk missen we logische stapjes in het verhaal en vaak is het onduidelijk wie of wat het onderwerp of lijdend voorwerp is van een zin. Verdugo
volstaat vaak met persoonlijke voornaamwoorden, wanneer het noodzakelijk
is persoonsnamen te gebruiken of op een andere manier duidelijk te maken
wie of wat er bij een handeling of gebeurtenis betrokken is. Meer dan eens
ontbreken echter zelfs persoonlijke voornaamwoorden, zodat alles afhangt van
de interpretatie van de werkwoordsvorm. We lezen ‘daar’ en ‘hier’ waar we
graag wat preciezere informatie zouden willen hebben over de plaats van handeling, en ook over het tijdstip waarop de gebeurtenissen zich voltrekken blijven we vaak in het onzekere. Verdugo verzuimt eerder genoemde begrippen te
herhalen of ernaar terug te verwijzen wanneer hij nieuwe gedachten ontwikkelt die aansluiten op het voorafgaande, en in een serie van nevengeschikte
gedachten wisselt hij met groot gemak van gezichtspunt of onderwerp.
Terwille van de leesbaarheid zijn in de hierna volgende vertaling vele van dit
soort onduidelijkheden weggewerkt. In sommige gevallen wordt in de noten
gewezen op onvolledigheden en onduidelijkheden in de tekst.6 Noodzakelijke
aanvullingen zijn tussen vierkante haken gezet en storende stijlfouten heb ik
gecorrigeerd. Het zijn ingrepen van dezelfde soort als waaraan in 1605 ook
Girolamo Fracchetta niet ontkwam, toen hij Verdugo’s tekst tot een leesbaar
boek omwerkte. Daarmee is, hoe noodzakelijk ook, een authentieke eigenschap
van de tekst verloren gegaan. Het is daarom de moeite waard om hier enkele
voorbeelden te geven van de stilistische eigenaardigheden van Verdugo’s herinneringen, die, zoals ik opmerkte, getuigen van het feit dat dit geschrift recht
uit het hart komt en allerminst een zorgvuldig geformuleerd en weloverwogen
gecomponeerd geschiedverhaal is.
Een van de vele gevallen waarin Verdugo te beknopt is, vinden we in zijn
beschrijving van de animositeit tussen de Engelsen en Friezen in het leger
van generaal John Norris (1581). Verdugo schrijft (letterlijk): ‘Zijn soldaten,
Engelsen en Friezen, konden het slecht met elkaar vinden en waar ze elkaar
ontmoetten gingen ze weinig vriendschappelijk met elkaar om vanwege de
5
6

Zie hierboven, p. 39.
Zie, bij wijze van voorbeeld, ontbrekende mededelingen over het feit dat de schans voor Zutphen in
koninklijke handen is gekomen (FV 50), over het optrekken van de graaf van Meurs naar Coevorden (FV
91), over het feit dat Herman van den Berg het commando kreeg over Zutphen en Deventer (FV 94), over
het geven van gijzelaars en het ter beschikking stellen van schepen (FV 100), over het, na een aanvankelijke weigering, toch instemmen met het vertrek van ongezeglijke troepen (FV 169).
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ongeregeldheden waaraan de soldaten zich overgaven door op goed geluk huizen en dorpen plat te branden om de dood te wreken van enkele van hun makkers die door de boeren waren omgebracht...’ Wat er aan de hand was is het
volgende: de Engelse soldaten van het leger van John Norris gedroegen zich
ongedisciplineerd en maakten zich schuldig aan het plunderen van de plattelandsbevolking. De boeren verzetten zich en daarbij vonden enkele Engelsen
de dood. Daarop staken Engelse soldaten uit vergelding lukraak enkele dorpen in brand, hetgeen de woede wekte van hun Friese collega’s.7
Een ander voorbeeld van onduidelijkheid door te grote beknoptheid is
Verdugo’s verklaring voor de ontoereikende kwaliteit van de schansen in de
Ommelanden. Dat komt, zo schrijft Verdugo, doordat de Groningers niet wilden
dat die zo sterk werden gemaakt dat ze de realisatie van hun bedoelingen zouden
kunnen hinderen. Voor een goed begrip van deze passage is het nodig te weten
dat de stad Groningen zich steeds heeft verzet tegen de aanleg van sterke forten in
de Ommelanden. Deze zouden immers in de handen van de vijand kunnen vallen,
waarna het gedaan zou zijn met de stedelijke dominantie over het platteland. In
1536 slaagde het stadsbestuur erin van Karel V de plechtige toezegging te krijgen
dat er geen versterkingen in Groningerland zouden worden gebouwd zonder dat
de stad ermee instemde. Daar waar wel een sterk fort werd gebouwd (zoals te
Delfzijl), wilden de Groningers dat met eigen troepen bezet houden.
In Verdugo’s verhalen ontbreken vaak kleine, maar niettemin noodzakelijke schakels. Wanneer hij vertelt over de manier waarop hij zijn manschappen bij Zutphen de IJssel laat oversteken, laat hij een Staats schip met een
anker naar een kabel vissen, zonder eerst te vertellen dat het schip zijn positie
bovenstrooms heeft verlaten en op hem af gekomen is.8
Verdugo’s weinig precieze manier van formuleren zien we ook in zijn verhaal over de terugtocht van het Staatse garnizoen van Oterdum, nadat dit te
Winschoten door de koninklijke troepen was verrast. Verdugo schrijft dat hij
slechts met grote moeite soldaten achter de Staatsen aan kon sturen, alsof hijzelf het was die de ‘grote moeite’ ondervond. Verdugo wil echter zeggen dat
de soldaten die hij had uitgestuurd om de Staatsen te achtervolgen, als gevolg
van de slechte toestand van de wegen nauwelijks uit de voeten konden.9
In vele gevallen is de onduidelijkheid van Verdugo’s tekst het rechtstreekse
gevolg van zijn woede. Wanneer de kolonel wil vertellen over het verlies van
de grote schans voor Zutphen (18 oktober 1586), wordt hij beheerst door ergernis over de onterechte kritiek die in Brussel op hemzelf werd uitgeoefend.
Volgens die kritiek zou Alexander Farnese te goed zijn geweest voor Verdugo
en daardoor zelf schuld hebben. Waaraan de landvoogd schuldig was wordt
pas duidelijk in het vervolg van deze passage: dan blijkt het te gaan over de
schans voor Zutphen en het verlies ervan. Een gelijkmoedige verteller zou eerst
geschreven hebben dat de schans verloren ging en vervolgens hebben opgemerkt dat men in Brussel de verantwoordelijkheid daarvoor bij de landvoogd
legde, omdat die te aardig was geweest voor Verdugo.10
7

Sommige passages, die door hun beknoptheid onbegrijpelijk zijn, heb ik in een begeleidende noot toegelicht. Zie bijvoorbeeld Verdugo’s mededeling over de noodzaak om voedsel te zoeken terwijl voldoende
proviand wordt aangevoerd (FV 145).
8 FV 54.
9 FV 51.
10 FV 88-89.
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Een passage als deze onthult de radicaal subjectieve aard van Verdugo’s
tekst. De schrijver beschouwt en beschrijft alles vanuit zijn eigen fysieke en
mentale gezichtspunt: wat het dichtst bij is wordt als eerste vermeld. Het is
dan ook geen wonder dat het verslag enkele fraaie voorbeelden bevat van wat
in de literatuurwetenschap een ‘proteron husteron’ heet: de volgorde van de
vertelde feiten wordt niet bepaald door de logica, maar door hun belang voor
de verteller.11 Dezelfde radicale subjectiviteit spreekt nu eens uit de volgorde
van mededelingen als ‘nu kapitein, toen vaandrig’, dan weer uit de woordkeus: ‘ik kwam naar Lingen’ (waar Verdugo zit te schrijven) in plaats van ‘ik
ging naar Lingen’ (hetgeen beter in het verhaal past).12
Eindeloos en zonder enige structuur aaneengeregen gedachten, wisselingen van onderwerp, ontbrekende schakels en stijlfouten – voor degenen die
vertrouwd zijn met correspondentie en ambtelijke teksten uit de zestiende
eeuw zijn ze niets bijzonders. Zelfs beroepsschrijvers als secretarissen slaagden er vaak niet in een goed gecomponeerde tekst op papier te krijgen. Er
is echter wel een trek in Verdugo’s geschriften – zowel de memoires als zijn
brieven – te noemen, waarmee hij zich van andere scribenten onderscheidt en
dat regelmatig voor een levendig accent zorgt: het veelvuldig voorkomen van
understatement en ironie.13 Hier en daar is zelfs sprake van bitter sarcasme: ‘De
moed van degenen die Steenwijk hadden moeten helpen was voldoende om
zes mijl terug te lopen, maar niet om een steenworp op te trekken’.14 Wanneer
hij wil aangeven dat hij de sterkte van de hem toegestuurde hulptroepen
ontoereikend was, getuigt Verdugo’s beschrijving van een der compagnieën,
ondanks alle bitterheid die erachter schuilgaat, wel van gevoel voor humor: de
compagnie bestond uit een voorhoede van twee haakschutten, drie lansiers als
hoofdmacht, en drie vrouwen en een priester als achterhoede.15 Dat Verdugo
inderdaad grappig uit de hoek kon komen – zeker wanneer hij goedsmoeds
was – bewijst zijn correspondentie. Toen hij in de nazomer van 1593 voor het
eerst in zijn ambtsperiode als gouverneur van ‘Friesland’ de beschikking had
over een werkelijk omvangrijk hulpleger en daarmee in een oogwenk allerlei
Staatse sterkten in Fivelgo en het Oldambt oprolde, schreef hij het Groninger
stadsbestuur dat de successen niet vanzelf kwamen. De vijand had allerlei
vaste punten bezet en bood zoveel weerstand, dat Verdugo voor alle ‘duiventillen en kippenhokken’ artillerie moest opstellen om ze in handen te kunnen
krijgen.16

11 ‘Wat Camminga had gezegd en vermoedde’, ‘Nienoord was gedwongen tegen de koning te rebelleren en
vijand van Groningen te zijn’, ‘begrafenis en uitvaart’, ‘ze vielen aan via de brug en haalden hem neer’
(FV 36, 52, 77 en 158)
12 FV 17 en 43.
13 Enkele voorbeelden ‘hun fraaie manier van doen’, ‘deze goede diensten’, ‘naar eigen inzicht, of beter
gezegd zonder inzicht’, ‘die vrienden van mij’, ‘met zoveel succes’, ‘weldaden’, ‘de vijand voorziet zijn
steunpunten “op een andere manier” dan de koninklijken’, ‘goede tucht’ (FV 9, 33, 81, 88, 124, 150, 159
en 167).
14 FV 138.
15 FV 141.
16 ‘Het lijkt erop “dat men voer alle duyffhuysen ende hoenderkotten die den vyant occupeert geschut voerbrengen moet omme te winnen”’ (Verdugo aan Groningen, vanuit Winschoten, 20 september 1593; rvr
1463.211).
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Deze vertaling

Voor de hierna volgende vertaling ben ik uitgegaan van de door Henri Lonchay
gepubliceerde Spaanse tekst. Op een beperkt aantal plaatsen heb ik echter de
voorkeur gegeven aan een andere lezing dan die welke door Lonchay als correct is geaccepteerd. Van deze afwijkingen van Lonchays tekst heb ik melding
gemaakt in de voetnoten. Een overzicht ervan vindt men in Bijlage I. Ten tijde
van het schrijven van deze inleiding was de uitgave van Lonchay nog niet in
digitale vorm beschikbaar via het internet. De door mij vertaalde Spaanse tekst
kan men echter vinden op de op de website van de Universiteitsbibliotheek
Groningen (http://dod.eldoc.ub.rug.nl/). Deze elektronische uitgave, waarvan
een hard copy kan worden besteld, draagt de titel: Francisco Verdugo, Verslag over
mijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen,
Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595). Spaanse tekst, naar de editie van
Henri Lonchay uit 1899 opnieuw uitgegeven door Jan van den Broek (Groningen 2009).
Ook in die versie zijn alle afwijkingen van Lonchays tekst gesignaleerd.
Om vergelijking tussen de Spaanse tekst en mijn vertaling mogelijk te
maken en ook overigens gemakkelijk passages over en weer terug te kunnen vinden, heb ik de paginering van Lonchay aangehouden. Men vindt deze
paginanummers in de vertaling en in de genoemde uitgave op dezelfde manier
vermeld: vet tussen teksthaken. Naar plaatsen in de tekst wordt verwezen door
middel van deze paginanummers, voorafgegaan door de letters FV.
Het leesbaar maken van Verdugo’s eindeloze zinnen dwong mij, net zoals
Fracchetta, hier en daar tot het maken van keuzes die samenhangen met de
interpretatie van de tekst. Dit geldt in het bijzonder ook voor de plaatsen waar
Verdugo onduidelijk is over de identiteit van degenen die het onderwerp of
voorwerp zijn van de handelingen waarover hij vertelt. De aanvullingen die
ik ter verbetering van de leesbaarheid heb aangebracht zijn steeds herkenbaar
doordat ik ze tussen vierkante haken heb geplaatst.
Tenslotte heb ik de oriëntatie in het verslag gemakkelijker gemaakt door
aan het begin van elk van de twaalf boeken een korte samenvatting toe te voegen en binnen de boeken een aantal tussenkopjes op te nemen.
Het commentaar bij de tekst is zo kort mogelijk gehouden. Daartoe heb
ik bij het verwijzen naar literatuur en andere bronnen gebruik gemaakt van
afkortingen en verkorte titels. In de lijst van afkortingen en de literatuurlijst
op pp. 297-300 vindt men de ontbrekende gegevens.

86

Deze vertaling

Handschrift van Francisco Verdugo.
Eigenhandige brief, op 29 februari 1590 op de Isselmudenborg onder Warfhuizen geschreven
aan het stadsbestuur van Groningen.
(GrA, rvr 1463.24.2)
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Tekst

[1]
Commentaar
van kolonel Francisco Verdugo
over de oorlog in Friesland gedurende de veertien jaren
dat hij gouverneur en kapitein-generaal was
van die staat en van het leger
voor koning Don Filips II, onze heer.1

Proloog
In de naam van de allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, die
zijn drie personen in één waarachtige God, tot wie alle verdrukten zich moeten
wenden om hulp te vragen in hun verdrukking.
Ik, kolonel Francisco Verdugo, gouverneur en kapitein-generaal van deze provincies van Friesland voor de koning onze heer,2 ben door het Hof van deze staten3 op de hoogte gesteld van de kwade [2] diensten die sommigen mij daar4
bewijzen doordat ze, in strijd met de rede en gedreven door hun vooroordelen
of particuliere belangen, proberen mijn verdiensten te verdonkeremanen. Ik
denk dat het gepast is de draad van hun weefsel en plannen op deze manier5
door te snijden, omdat ik dat op dit moment niet in eigen persoon kan doen.
Ik zie mij dus gedwongen bekendheid te geven aan hetgeen ik gedaan heb
gedurende de veertien jaren dat ik belast ben geweest met de leiding van deze
provincie en het leger. Ik zal eenvoudig alle gebeurtenissen van deze tijd zo
duidelijk en waarheidsgetrouw vertellen, dat niemand, zonder de waarheid
geweld aan te doen, daartegen iets zal kunnen zeggen dat ook maar enige
afbreuk zou kunnen doen aan de naam en reputatie die God zo goed is geweest
mij te geven, Hij die de intentie kent waarmee ik altijd heb geleefd in dienst
van mijn koning.
Om mijn verhaal begrijpelijker te maken zal ik eerst de loopbaan vertellen
waarlangs ik op deze post ben gekomen, en zal dan doorgaan met mijn plan,
dat is: hem genoegdoening te geven aan wie ik verplicht ben,6 en mijn heimelijke rivalen te beschamen. Met de gunst van de hemel en door het aantonen
van de onjuistheid van hun verhalen hoop ik het gewenste doel te bereiken.
1
2

3
4
5
6

De titel is die van de eerste Spaanstalige uitgave van Verdugo’s memoires, die in 1610 te Napels het licht
zag (zie de inleiding, pp. 37 ev.).
De passages die in een minder vet lettertype zijn gezet, ontbreken in de oude uitgaven en zijn door Henri
Lonchay toegevoegd, doorgaans op basis van het te Parijs berustende manuscript. Zie de inleiding, p.
38. Een becommentarieerd overzicht van deze passages vindt men in Bijlage II. De openingsregels ‘In de
naam....onze heer’ zijn ontleend aan het manuscript dat Wilhelm Staden voor zijn Trophaea Verdugiana
heeft gebruikt en onder nummer 3 in zijn bronnenlijst vermeldt (Staden, Trophaea, Ad lectorem). Voor het
overige is de hier opgenomen ‘proloog’ gelijk aan het begin van de uitgave van 1610.
Verdugo bedoelt het te Brussel gevestigde Hof van de landvoogd, die namens koning Filips II de
Nederlanden bestuurde. Toen Verdugo zijn memoires schreef bekleedde aartshertog Ernst van Oostenrijk
de functie van gouverneur-generaal van de Nederlanden.
Verdugo schreef zijn memoires grotendeels te Lingen. Vanuit die plaats is Friesland (dat wil zeggen:
Noordoost-Nederland) ‘hier’ en het Hof te Brussel ‘daar’. Zie ook de inleiding, p. 34.
Omdat hij niet in de gelegenheid is om persoonlijk in Brussel stelling te nemen tegen de verdachtmakingen aan zijn adres, voelt Verdugo zich genoodzaakt om dat op ‘deze manier’ (dat wil zeggen: schriftelijk)
te doen, door het schrijven van dit verslag.
Sc. de koning.
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Het gouvernement ‘Frisia’.
Het gebied van de huidige provincie Fryslân maakte deel uit van het ambtsgebied van Verdugo,
maar werd beheerst door de aanhangers van de Nadere Unie (Unie van Utrecht). Het was de
bedoeling dat Verdugo het gebied op ’s konings rebellen zou heroveren.
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[3]

Boek I – 1579-1581
Nadat enkele katholieke gewesten zich met de koning hebben verzoend,
kiest ook de stad Groningen de kant van Filips II. Verdugo wordt naar
het noorden gestuurd om de rebellen te verjagen en verslaat hen bij
Noordhorn.
Na het sluiten van de Unie van Atrecht1 vertrekken de Spaanse troepen uit de Nederlanden
Nadat de doorluchtigste hertog van Parma2 met veel moeite en bloedvergieten de stad Maastricht had veroverd en de provincies Artois en Henegouwen
waren teruggebracht tot de dienst van de koning – zij begrepen dat de prins
van Oranje, met voorbijgaan van het algemeen belang, van plan was absoluut
heer te worden van alle provincies van het Lage Land – , werd in het met hen
gesloten verdrag bepaald dat alle vreemdelingen die Zijne Majesteit in deze
staten dienden, het land zouden verlaten en [4] hun commando’s overdragen
aan autochtonen.3 En zo, teneinde aan deze bepaling te voldoen, gingen de
drie regimenten Spanjaarden en de ruiterij van dezelfde nationaliteit op mars
naar Luxemburg. Ik vervulde daarbij de functie van algemeen veldoverste,
want de heer graaf van Mansfeld4 was druk bezig in Artois en Henegouwen.
Nadat ik met het leger in Arlon was aangekomen, droeg Zijne Hoogheid5 de
strijdkrachten over aan Ottavio Gonzaga, generaal van de cavalerie. Hij nam
afscheid van zijn troepen en keerde terug naar Namen. Vandaar ging hij naar
Bergen in Henegouwen om de band met de onlangs gereconcilieerde provincies nog verder te verzekeren. Hij vertrok op de eerste dag van april van het
jaar 1580 uit Arlon.
Verdugo wordt belast met het bestuur van Thionville
Nadat de soldaten via de Italiaanse route6 waren vertrokken, begaf ik mij
naar Luxemburg. Ik kon niet met het leger meegaan, omdat mij de zorg was
opgedragen voor de stad Thionville en omdat mijn vrouw op het punt stond te
bevallen.7
1

2
3

4
5
6
7

Op 6 januari 1579 besloten de Staten van Artois en gedeputeerden van Henegouwen zich aaneen te
sluiten om uitvoering te geven aan de Pacificatie van Gent van 1576, de rooms-katholieke religie te behouden, de koning gehoorzaam te blijven en de privileges van het land te beschermen. In mei van datzelfde
jaar 1579 – nadat onderhandelingen met de Staten-Generaal niet tot resultaat hadden geleid – sloten
Henegouwen, Artois en Frans-Vlaanderen definitief vrede met Alexander Farnese en erkenden hem als
landvoogd (zie Janssens, ‘Van de komst van Alva’, 241).
Zie voor de titels van Alexander Farnese de inleiding, p. 12 noot 32.
De volgorde van de gebeurtenissen is anders dan Verdugo vertelt. De vrede met Artois en Henegouwen
ging vooraf aan de verovering van Maastricht (29 juni 1579). Het weghalen van de buitenlanders was een
gebaar van vertrouwen jegens de Staten van de katholieke provincies en gaf de autochtone adel weer
uitzicht op aanzienlijke posities in het leger en het bestuur.
Graaf Peter Ernst van Mansfeld (1517-1604), gouverneur van Luxemburg en plaatsvervangend opperbevelhebber van de koninklijke troepen in de Nederlanden.
Met ‘Zijne Hoogheid’ bedoelt Verdugo Alexander Farnese, prins van Parma.
De camino d’Italia. Zie hiervoor de inleiding, p. 13. In mei 1580 trokken 5.500 Spanjaarden via deze route
naar Lombardije, om vandaar verder door te reizen naar Spanje (Parker, Army of Flanders, 203).
Het kind werd geboren op 17 augustus 1580, maar stierf kort nadat het was gedoopt (LCV 4, noot 1).
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Ik wilde graag weg van daar en deed daartoe een dringend verzoek bij Zijne
Hoogheid. Hetzelfde vroeg ik aan de adel en de raad van dat land.8 Van Zijne
Hoogheid heb ik nooit een besluit kunnen krijgen en het antwoord van de
Luxemburgers hield in dat zij me nooit met die post hadden belast en me er
dus ook niet van konden ontheffen.9 Ze vonden dat ze niet verplicht waren te
voldoen aan de belofte die de andere provincies hadden gedaan en zagen ook
geen enkele noodzaak om zich met de koning te verzoenen. Ze waren immers
niet tegen hem in opstand gekomen. Bovendien stond hun land los van de [5]
rest der Lage Landen. Daarom hield ik mij stil, in afwachting van toestemming of van het moment dat mijn vrouw in staat zou zijn op reis te gaan. Toen
Madame van Parma – ze was door Zijne Majesteit gezonden om het politieke
bestuur van deze staten te leiden, opdat haar zoon de prins de krijgszaken voor
zijn rekening kon nemen – in die stad arriveerde,10 stelde ik Hare Hoogheid in
kennis van mijn wil en verlangen om vandaar te vertrekken. Maar zij verbood
me dat hoe dan ook te doen zonder bevel van de koning of van haarzelf, omdat
ze me nodig had voor zeer gewichtige zaken ten dienste van Zijne Majesteit.
De stad Groningen en de graaf van Rennenberg verzoenen zich met
Filips II
Ten tijde van de heer Don Juan van Oostenrijk zaliger gedachtenis11 had de
stad Groningen een overeenkomst gesloten met de prins van Oranje en de
Staten-Generaal. Bij openbare bekendmaking met de klokslag verklaarde ze
de genoemde Don Juan voor vijand12 en benoemde de graaf van Boussu13 tot
gouverneur van Friesland. De prins van Oranje was beducht voor deze edelman, omdat dit een krachtige persoonlijkheid was en omdat hij hem gedurende lange tijd had bedrogen met de belofte hem, Boussu, met zijn dochter te
laten trouwen – naast andere beloften die hij hem had gedaan en waarvan hij
er niet een was nagekomen. Om die reden zorgde hij ervoor dat dit gouvernement gegeven werd aan de graaf van Rennenberg,14 net alsof het zijn zaak was
en het om een post ging die hij te vergeven had.
Tussen de stad Groningen en het land15 bestond altijd, en bestaat nog
steeds, veel verschil van mening over de privileges en machtsaanspraken.
Omdat die van de stad wisten dat de Ommelanders, hun tegenstanders, in de
gunst stonden bij de Staten, de prins van Oranje en de graaf van Rennenberg,
8
9
10
11
12
13

14
15
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Sc. Luxemburg.
Verdugo bleef tot 1585 gouverneur van Thionville. In dat jaar droeg hij het commando over die plaats over
aan Jean, baron van Wiltz.
Zie de inleiding, p. 13 noot 38.
Don Juan van Oostenrijk (1547-1578) was een bastaardzoon van keizer Karel V. Hij werd in 1576 door Filips
II naar de Nederlanden gestuurd om de overleden Don Luís de Requeséns als gouverneur-generaal op te
volgen. Hij kwam echter al snel in botsing met de opstandige gewesten.
Dit gebeurde op 1 januari 1578 (rvr 1080.46, alsmede DA 408).
Maximilien de Hénin-Liétard, graaf van Boussu (1542-1578), was van 1567 tot 1573 ’s konings stadhouder
in Holland, Zeeland en Utrecht. In 1576 koos hij de zijde van de rebellen. Nadat de vorige stadhouder van
Friesland en Stad en Lande, Caspar de Robles, in de nasleep van de Pacificatie van Gent door opstandige
soldaten was gearresteerd, adviseerden de Staten-Generaal de Raad van State om de graaf van Boussu
te belasten met het stadhouderschap over Friesland en Groningen.
George van Lalaing, graaf van Rennenberg (c. 1550-1581). Zie over hem: F.U. Ros, Rennenberg en de
Groningse Malcontenten (Assen 1964).
Sc. de Ommelanden.
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besloten zij van koers te veranderen en zich met Zijne Majesteit te verzoenen.
Toen zij de wens hiertoe te kennen gaven, nam Zijne Hoogheid hen in genade
aan en probeerde nu ook de graaf tot dezelfde dienst terug te brengen. Met dit
doel stuurde hij Madame de Monceau, een zuster van de graaf, en haar echtgenoot16 erop uit om dit te bewerken. Rennenberg stribbelde aanvankelijk tegen,
maar kwam tenslotte tot een besluit en verzoende zich ook met [6] de stad, die
hem kort tevoren nog had beoorloogd. Hij kwam tot zijn stap doordat hij van
haar koerswijziging hoorde. Dat was op het moment dat hij de stad half en
half belegerd had. Nadat hij Groningen was binnengetrokken, maakten alle
welgezinden17 met hem de afspraak dat ze op een zeker tijdstip de wapens ter
hand zouden nemen. Dit deden ze ook en ze slaagden erin de fouten te overweldigen. Dezen waren erop verdacht geweest dat dit zou kunnen gebeuren
en hadden daarom een bode gestuurd om hun vrienden te hulp te roepen. Die
assistentie was de stad reeds zo dicht genaderd dat zij, als de graaf een paar uur
langer had getalmd, met hem datgene zouden hebben gedaan wat hij nu met
hen deed. Zo gebeurde het dat hij op het afgesproken moment in actie kwam
en het grootste deel van de ‘fouten’ uit de stad joeg of in de kraag vatte. Daarbij
vielen één of twee doden.18
De Staten-Generaal en de prins van Oranje belegeren Groningen
Toen de Staten en de prins van Oranje gezien hadden wat de graaf van
Rennenberg en de stad Groningen hadden gedaan, besloten ze haar te belegeren. Bij deze belegering maakten ze gebruik van een groot aantal schansen
rondom de stad. Met grote aandrang vroegen de graaf en de stadjers hulp aan
Zijne Hoogheid. Deze wilde die graag geven en verkoos de baron van Billy19
met diens regiment van Duitsers,20 dat hij kort tevoren aangeworven had,
met de hulptroepen mee te sturen. Billy weigerde zelf te gaan – ik weet niet
waarom21 – , maar zijn regiment ging op pad met enkele compagnieën zware
en lichte ruiterij. Aan het hoofd van de hulptroepen stond kolonel Maarten
Schenck, die kort tevoren in dienst van de koning was getreden.22 Dit hulpleger trok op tot in de buurt van Coevorden, maar omdat deze plaats al door de
vijand was ingenomen, nam het de route over Hardenberg.

16 Cornelia de Lalaing, zuster van George, was op 28 december 1576 te Mechelen getrouwd met Guillaume,
vrij- en baanderheer van Hamal, baron de Monceau (1551-1582).
17 Voor Verdugo zit de wereld eenvoudig in elkaar: katholieken zijn koningsgezind en dus buenos (goed),
protestanten zijn staatsgezind en malos (fout).
18 Zie voor dit zgn. ‘Verraad van Rennenberg’ (3 maart 1580) de genoemde studie van Ros over
Rennenberg.
19 Met ‘de baron van Billy’ bedoelt Verdugo de in de toelichting hierboven genoemde Caspar de Robles.
Deze was in 1572 benoemd tot gouverneur van ‘Friesland’.  Na zijn gedwongen vertrek uit het noorden
diende hij de koning in de Zuidelijke Nederlanden. Hij sneuvelde in 1585 bij het beleg van Antwerpen.
20 Verdugo noemt niet-Hollandse Nederlanders en Noordduitsers doorgaans eenvoudig ‘Duitsers’. De
manschappen van het regiment van Billy waren afkomstig uit de noordelijke Nederlanden en de aangrenzende Duitse gebieden.
21 Ook Ros weet het niet (Ros, Rennenberg, 202).
22 Maarten Schenck van Nideggen werd op 18 mei 1580 door de koning aangesteld als bevelhebber van de
troepen die Groningen en Lingen moesten ontzetten (rvr 1042.2).
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De rebellen worden verslagen bij Hardenberg
Toen de vijanden die Groningen belegerden vernamen dat deze hulptroepen in
aantocht waren, [7] voorzagen ze de schansen in de omgeving van de nodige
voorraden en trokken het hulpleger tegemoet. Ze stuitten op elkaar in de buurt
van de genoemde plaats. Omdat de bevelhebber van de Staatse troepen, de
graaf van Hohenlohe23 over meer soldaten beschikte dan de onzen, wilde hij
graag slag leveren. Hij werd echter overwonnen24 en toen de belegeraars [van
Groningen] dit hoorden braken zij het beleg op.
Nadat de stad was gered, behandelden de stedelingen deze edelman25 herhaaldelijk op een onwaardige wijze, ofschoon hij in de periode die aan mijn
aankomst daar voorafging, moed heeft getoond en ook enkele goede dingen
heeft gedaan. Dit hangt samen met hun wens om volkomen de baas te spelen,
zoals zij zich altijd hebben aangematigd.26 Maar ondanks zijn verdiensten respecteerden ze hem niet, en sloegen hem daarom allerminst hoger aan. Omdat
hij genoeg had van hun manier van doen, wilde hij naar Zijne Hoogheid om
hem de handen te kussen en hem met nadruk te smeken iemand te sturen met
Waalse haakbusschutters, opdat hij die kon mixen met de Duitse piekeniers.27
Hij beschikte over drie regimenten van deze lieden, maar twee daarvan gehoorzaamden en respecteerden hem slecht: dat van Monsieur de Billy vanwege de
aanspraken die zijn kolonel op het gouvernement had, en het Gelderse omdat
het ongezeglijk was.28 Zijne Hoogheid pleegde overleg met Monsieur de Billy,
opdat die deze reis zou maken, maar hij weigerde zoals tevoren. De graaf van
zijn kant drong er met grote ijver en nadruk op aan dat men hem uit de dienst
zou ontslaan.
Verdugo wordt naar het noorden gestuurd
Met goedvinden van de Staten van Henegouwen en Artois en de neven [van
de graaf van Rennenberg], de graaf van Lalaing en de markies van Renty,29
liet Zijne Hoogheid mij ontbieden vanuit Luxemburg, waar ik mij ophield. In
eerste instantie dacht ik dat ik het land, dat ik op bevel van de koning had
verlaten, niet opnieuw zou mogen betreden zonder daartoe uitdrukkelijk van
hemzelf bevel te hebben gekregen. Ik overwoog echter dat de koning – men

23
24
25
26

Filips, graaf van Hohenlohe (1550-1606), was sinds 1575 als legeraanvoerder in de Nederlanden actief.
De slag bij Hardenberg vond plaats op 17 juni 1580.
Sc. de graaf van Rennenberg.
Deze beschrijving van het gedrag van het Groninger stadsbestuur is zonder twijfel het resultaat van de
ervaring die Verdugo gedurende dertien jaren zelf heeft opgedaan. Het is niet duidelijk in hoeverre hij
reeds vóór zijn komst naar het noorden op de hoogte was van de hang naar zelfstandigheid en dominantie die de Groningse politiek kenmerkte. Aan het Hof te Brussel zal de stad zeker als eigengereid en
ongezeglijk te boek hebben gestaan.
27 Waalse soldaten werden in het koninklijke leger doorgaans als betrouwbaarder beschouwd dan
Nederlandse of Noordduitse (zie de inleiding, p. 56 ev).
28 Wegens gebrek aan discipline is het Gelderse regiment in 1581 opgeheven. Naast de twee genoemde regimenten beschikte Rennenberg nog over een derde Nederduits regiment, dat als ‘Rennenbergs regiment’
werd aangeduid. Het was in 1576 opgericht en werd in 1585 om disciplinaire redenen ontbonden..
29 Philippe de Lalaing en Emanuel Philibert de Lalaing-Montigny, markies van Renty, waren zonen van
Charles de Lalaing, oom van George van Lalaing. Deze was zelf een zoon van Philippe de LalaingHoogstraten en Anna van Rennenberg. George ontleende de titel ‘graaf van Rennenberg’ dus aan zijn
moeder.
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kan het zien uit de brieven die ik van hem heb – mij had opgedragen volstrekte
gehoorzaamheid te betrachten ten aanzien van de dienstbevelen die ik van
Zijne Hoogheid zou krijgen. Ik ben daarom naar Valenciennes vertrokken,
waar hij zich op dat moment bevond. Toen ik was gearriveerd, verklaarde hij
me de reden waarom ik had moeten komen. Daarop zei ik hem dat ik me bij
mijn [8] vertrek uit Luxemburg had voorgenomen niets te zullen weigeren wat
bevorderlijk zou zijn voor de dienst van Zijne Majesteit. Ik zei hem ook dat ik
nooit in Friesland was geweest, en ook geen weet had van de stand van zaken
daar; dat het Zijne Hoogheid zou mogen believen mij de toerusting te geven
die hij noodzakelijk zou vinden, dat ik niets verbeidde dan hem te gehoorzamen, in het volste vertrouwen dat hij mij, zijn hem zozeer toegedane dienaar,
opgevoed en gevormd door Madame zijn moeder, niet op pad zou sturen dan
op de manier zoals het behoort.30 Ook de Staten en de graaf van Lalaing en
zijn broer, de markies, hadden een gesprek met mij en vroegen me dat ik het
zou doen. De zekerheid die Zijne Hoogheid mij voor de uitvoering van deze
taak gaf was, dat ik opnieuw tweeduizend Waalse haakschutten zou mogen
werven. Dat was nodig omdat ik mijn eigen regiment, dat toen werd gecommandeerd door graaf Octavio van Mansfeld, niet kon terugkrijgen zoals me
beloofd was, omdat de vader van de graaf dit niet goed vond.31
Oponthoud te Kerpen
Ze gaven me veertigduizend escudo’s32 voor het krijgsvolk dat zich daar33 bevond.
Dit geld werd met een betaalmeester en een commissaris naar Kerpen34 gezonden. Ik moest het krijgsvolk daar laten monsteren, waarna ik mij in allerijl op
weg moest begeven. Omdat ik bij de aanwerving echter meer hinder dan hulp
ondervond, ging er meer tijd verloren dan ik had gewild en noodzakelijk was.
Ik ging naar Kerpen om op mijn regiment te wachten, maar omdat de kapiteins
begrepen hadden dat de commissarissen daar op mij zaten te wachten, hadden
ze met het lichten van het krijgsvolk getreuzeld.35
Terwijl ik daar in afwachting was van mijn regiment, werd de graaf van
Rennenberg ziek. Zoals zijn bedienden zeiden, werd deze ziekte veroorzaakt door de slechte behandeling die hem te beurt viel van de kant van de

30 Verdugo vestigt de aandacht op zijn absolute loyaliteit jegens en vertrouwen op Farnese. Hij gaat ervan
uit dat, wanneer hij uitgezonden wordt, men hem alles zal geven wat hij nodig heeft om zijn opdracht
goed uit te voeren. Anders gezegd: hij legt de verantwoordelijkheid daar, waar ze naar zijn oordeel
behoort: bij de gouverneur-generaal. Deze gedachtegang past bij de algemene strekking van Verdugo’s
boek: ‘De mislukking van mijn stadhouderschap is niet mijn schuld.’
31 Filips Octavianus (Octavio) van Mansfeld (1564-1591) was een zoon van Verdugo’s schoonvader Peter
Ernst van Mansfeld. De commando-overdracht had plaatsgevonden in verband met de afspraak dat
buitenlandse officieren, in het bijzonder de Spanjaarden en Italianen, hun plaatsen moesten afstaan aan
Nederlandse militairen. Het door Verdugo aan zijn zwager overgedragen regiment was in 1572 opgericht
door Robert d’Archies, baron van Molain.
32 De escudo was de rekenmunt voor de betaling van de Spaanse troepen.
33 Uit het vervolg (FV 11) blijkt dat met ‘daar’ in dit geval ‘Friesland’ bedoeld wordt.
34 De heerlijkheid Kerpen (ongeveer vijftien km ten westen van Keulen) ressorteerde onder Brabant en
hoorde als zodanig tot ’s konings landen.
35 De kapiteins dachten dat de betaalmeester en de commissaris – beide civiele ambtenaren – niets zouden kunnen doen alvorens Verdugo in Kerpen was en dat ze zelf daarom beter konden wachten met het
werven van soldaten.

Boek I 1579-1581

97

Groningers.36 Die matigen zich volkomen gezag aan en hebben altijd weinig
respect gehad voor de bevelen van Zijne Majesteit en zijn gouverneurs. Aan
het slot van hun inspanningen en diensten kregen dezen van hen een uiterst
karig loon uitbetaald. De manier waarop zij mannen als [9] George Schenck,37
een zeer eerzaam en heldhaftig edelman, Monsieur de Billy en anderen behandelden, kwam voort uit de onverzadigbare en slecht gefundeerde ambitie die
ze altijd hebben gehad en die hen gebracht heeft in de staat waarin ze zich nu
bevinden en tot de dingen die ze hebben gedaan. Ofschoon ze keizer Karel
V, loffelijker gedachtenis, en de koning, onze heer, trouw hadden gezworen
als hun erfheren, in hun kwaliteit van hertogen van Brabant en graven van
Holland, bracht deze zucht hen ertoe de koning gewoonlijk slechts als hun
beschermheer te zien die ze twaalfduizend gulden per jaar moesten betalen,
maar met wie ze verder niets te maken hadden. Ik zeg dit opdat men hun fraaie
manier van doen begrijpt.
Nederlaag van Juan Baptista Tassis
Toen ik in Kerpen was, stuurden de Groningers een gezantschap naar me
toe om me tot haast te manen. De delegatie bestond uit raadsheer George
Westendorp38 en kapitein Vinckenborg, die lid was van de stedelijke raad. De
laatste was kapitein van de Duitsers en een vriend van mij uit mijn Hollandse
tijd.39 Zij zagen wel dat het niet aan mij lag dat ik nog niet was vertrokken.
Ze gaven me te verstaan hoezeer men op mij en het regiment zat te wachten,
omdat Juan Baptista Tassis, de luitenant-kolonel van Monsieur de Billy, met
het hele leger verslagen was.40 Dit kwam doordat de Groningers hem, in strijd
met de krijgskunst, geprest hadden Friesland binnen te gaan.41 Na het behalen
36 Bij het balsemen van Rennenbergs lijk – aldus het verhaal – bleek dat zijn hart was verschrompeld tot het
formaat van een walnoot! Tijdens zijn ziekbed had de graaf meer dan eens verzuchtingen geslaakt als ‘O,
wat heb ick gedaen’ en ‘Quaey raedt, quaey daet’. Ook zou hij Groningen de schuld hebben gegeven van
zijn lot, getuige zijn uitroep: ‘O Groeningen, Groeningen, waertoe hebt ghy my gebracht, ick mach my
wel beclagen den dach dat ick u oyt sach’ (Bor xvi 35).
37 De eerste stadhouder voor Stad en Lande namens Karel V, George (of Jurgen) Schenck van Toutenburg
(1536-1540).
38 Westendorp was in de jaren 1569-1575 syndicus van de stad Groningen geweest en had daarna zitting
gekregen in het Hof van Friesland. In 1580, nadat Westerlauwers Friesland in Staatse handen was overgegaan, was hij naar Groningen gevlucht, waar hij door George van Lalaing tot raadsheer werd benoemd.
39 Jacob Vinckenborg was burger van Groningen en trad in maart 1580 op als hopman van een van de drie
vendels, die door de graaf van Rennenberg en de stad Groningen werden gevormd om zich tegen de aanvallen van de Staatse partij te verdedigen. Deze vendels bestonden uit autochtone soldaten (‘Duitsers’).
In het voorjaar van 1581 zijn blijkens posten in de stadsrekening over 1581 meer dan eens Groningse
gezantschappen naar Kerpen gereisd. Westendorp en Vinckenborg zijn op donderdag 27 juli 1581 op weg
gestuurd om Verdugo tot haast te manen (DA 525).
40 Tassis leed op 9 juli 1581 bij Visvliet en Munnekezijl een zware nederlaag (Feith, ‘Aanteekeningen’, 75;
Feith, Kronijk Phebens, 84; EvM x 197).
41 Dit is een vast strijdpunt in de verhouding tussen Verdugo en het stadsbestuur van Groningen. De magistraat wilde dat het koninklijke leger zover mogelijk uit de buurt van de stad bleef en dat de rebellen aan
gene zijde van de Lauwers bestreden werden. De gedachte was dat de opstandige Friezen ten westen van
de Lauwers de lasten van de krijgshandelingen en het onderhoud van de koninklijke troepen moesten
dragen, en dat het niet redelijk was het koningsgezinde Groningen, de Ommelanden en Drenthe daarmee
op te zadelen. In overeenstemming daarmee was Tassis met zijn troepen naar Kollum getrokken, had
daar enige soldaten achtergelaten en was verder in de richting van Dokkum gemarcheerd. Omdat die stad
te sterk was, stelde hij zich tevreden met het plunderen van de omgeving. Toen hij hoorde dat vijandelijke
versterkingen in aantocht waren, trok hij zich via Kollum op Visvliet terug, waar hij een zware nederlaag
moest incasseren.
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van deze overwinning dwongen de vijanden de onzen zich terug te trekken tot
voor de poorten van de stad, waarna zij zelf hun intrek namen in de abdij van
Selwerd, die aan de andere kant van de stad ligt.42
Verdugo trekt vanuit Kerpen naar het noorden
[10] Toen mijn regiment te Kerpen gearriveerd was en ik het wilde monsteren,
kwam het bericht van het overlijden van de graaf van Rennenberg.43 Dit was
voor mij reden om nog naarstiger mijn vertrek te bespoedigen. Mijn regiment
bestond, overeenkomstig het bevel van de heer hertog van Parma, geheel uit
haakschutten. Het bericht van de nederlaag van Tassis en de dood van de
graaf had mij echter doen inzien dat het noodzakelijk was enige ruiterij mee te
nemen. Toevallig was Monsieur de Buy44 in Keulen bezig een eskadron ruiters
aan te werven ten behoeve van de hertog van Alençon.45 De kapitein van dit
eskadron heette Van Langhen. Bij de betaling had de kapitein van Monsieur
de Buy behalve goede escudo’s ook enkele valse munten ontvangen, met het
gevolg dat beide heren ruzie hadden gekregen. Ik had die ruiters nodig, zag de
mogelijkheid die zich hier voordeed en stuurde commissaris Luis de Camargo
op de ritmeester46 af om hem te polsen of hij met mij wilde optrekken. Toen
ik mij naar een abdij in de buurt van Keulen begaf om mij met mijn regiment
in te schepen, kwam hij voor overleg naar me toe. We bereikten overeenstemming en nadat ik hem vierhonderd escudo’s had betaald, verplichtte hij zich
meteen om met mij op te trekken en mij tot in Friesland te brengen bij het
krijgsvolk van de koning dat daar was, op voorwaarde dat ik Zijne Hoogheid
zou verzoeken hem in dienst van de koning aan te nemen. Hij heeft gedaan wat
hij heeft beloofd en door mijn bemiddeling heeft Zijne Hoogheid hem geaccepteerd. Later heeft hij nog uitstekend gediend in het beleg van Doornik.47
We vertrokken naar Friesland, hij met alle paarden48 van zijn eskadron over
land langs de oever van de Rijn en ik met de manschappen van mijn regiment
[per schip]. Korte tijd later ontmoetten wij elkaar tussen Xanten en Büderich,
in een plaats die Rheinberg heet.49 Van daaruit trokken we onmiddellijk op in
de richting van Bredevoort.

42 Het klooster Selwerd lag op ongeveer drie kilometer ten noorden van Groningen. De Staatse troepen,
onder leiding van de Engelse generaal John Norris en de Ommelander hoofdeling Wigbold van Ewsum,
konden zich na de slag bij Visvliet meester maken van het Westerkwartier en Noord-Drenthe en maakten
zich op voor een nieuwe belegering van Groningen.
43 Rennenberg stierf te Groningen op 22 juli 1581 (DA 525).
44 Gaspard de Heu, de protestantse kasteelheer van Buy, enkele kilometers ten noorden van Metz.
45 François-Hercule de Valois, hertog van Alençon en Anjou, was een broer van de Franse koning Henri III.
Hij werd door Willem van Oranje gezien als een geschikte kandidaat voor de soevereiniteit over Holland en
Zeeland (zij het onder voorwaarden). Bij verdrag van 13 augustus 1578 was hij officieel erkend als ‘beschermer der Nederlanden tegen de Spaanse tirannie’ en bij het verdrag van Plessis-lez-Tours aangenomen
als soeverein over de Nederlanden (19 september 1580). Zijn optreden werd echter geen succes. In 1583
staakte hij zijn bemoeienissen met de Nederlanden en keerde voorgoed naar Frankrijk terug. De door de
heer De Buy te werven ruiters waren dus bestemd voor de strijdkrachten van ’s konings rebellen.
46 Sc. Van Langhen.
47 Alexander Farnese nam Doornik op 5 oktober 1581 in.
48 Het woord ‘paard’ wordt metonymisch gebruikt voor de combinatie ‘ruiter en paard’.
49 Verdugo vergist zich in de topografie van de westelijke Rijnoever. Xanten ligt een kleine 10 km ten noordwesten van het tegenover Wesel gelegen Büderich, Rheinberg ongeveer 15 km ten zuiden van datzelfde
plaatsje. Het is dus Büderich dat tussen de beide andere plaatsen gesitueerd is.
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Hier hadden de vijanden een aanslag gepleegd op de schans te Goor.50 De
onzen waren op tijd toegesneld en hadden hen ingesloten in het huis van een
edelman, dat zich daar in de buurt bevond.51 Tengevolge van mijn aankomst
en ook doordat ze gebrek hadden aan voedsel, gaven de vijanden zich over.52
Ik vervolgde daarop mijn opmars in de richting van Groningen. Toen we in
Coevorden waren aangekomen, ging ik vooruit om het terrein te verkennen
waar de vijanden zich bevonden. Het was mijn bedoeling slag te leveren, wanneer de plek daarvoor geschikt zou zijn. Dit vanwege de goede [11] strijdlust
die de soldaten van mijn regiment toonden. Degenen die met Tassis het onderspit hadden moeten delven,53 hadden zich al tot de strijd uitgerust. Ik wilde
een treffen laten plaatsvinden alvorens de veertigduizend escudo’s uit te delen
die de betaalmeester in mijn gezelschap bij zich had. Maar toen de vijand van
mijn aankomst hoorde, gaf hij de abdij54 waarin hij zich bevond op en stak zijn
kwartieren in brand. Hij trok zich terug over een brug die hij over het Reitdiep
had [gelegd] en ging verder naar Niezijl,55 een schans die de vijanden hadden
ingenomen na de nederlaag van Tassis.
Verdugo laat de schans te Reide innemen
Bij mijn aankomst in Groningen56 trof ik de hele infanterie in een zo opstandige toestand aan, dat ik me genoodzaakt zag een poging te doen de manschappen tot bedaren te brengen alvorens ze tegen de vijand te laten optrekken.57
Ondertussen stuurde ik op verzoek van de Groningers mijn eigen regiment op
de schans van Reide af. Deze sterkte, die de vijanden hadden ingenomen en
gefortificeerd, is gelegen op een landtong tegenover de stad Emden, met de
rivier de Eems er tussenin.58 Het bleek dat de vijanden zich niet alleen in het
50 Hun successen van het begin van het jaar 1581 (het ontzet van Steenwijk en de herovering van Hattem)
hadden de rebellen veel moed gegeven. Ze maakten zich vervolgens meester van Vollenhove, Lemmer en
Stavoren en wisten ook een aantal schansen in de Ommelanden te veroveren. Daardoor verleid wilden
ook de Overijsselaars hun geluk beproeven en besloten de koninklijken uit Goor te verdrijven (Van Reyd
ii 30). Daartoe was overste Christoffel van IJsselstein met twee van zijn eigen vendels, twee Deventer
vendels en enkele andere eenheden opgetrokken om Goor in te nemen. Nadat hij daar een schans had
veroverd, was hij begonnen aan de belegering van een tweede sterkte. Terwijl hij daarmee bezig was, werd
hij omsingeld door Maarten Schenck van Nideggen, die hem dwong zich over te geven (EvM x 197v).
51 Het huis Heeckeren, eigendom van Eggerik Ripperda, drost van Salland.
52 De Staatsen werden in het begin van augustus 1581, na een beleg van twee weken, uit Goor verdreven.
Sommigen van hen meenden dat de sterkte veel te vroeg was opgegeven. Ze hadden al wel veertien van
hun eigen paarden opgegeten, maar er waren er nog genoeg over om het nog een tijd te kunnen uitzingen
(EvM, ib.).
53 Sc. bij Visvliet.
54 De abdij te Selwerd. Behalve de kloosters Aduard en Selwerd gebruikten de Staatse troepen van Wigbold
van Ewsum en John Norris ook ‘Cortingheem’, een hoger gelegen terrein ter plaatse van de Groninger
stadswijk ‘De Hoogte’, als legerplaats (AE i 311).
55 John Norris ontruimde de kloostercomplexen van Selwerd en Aduard in de vroege ochtenduren van 9
augustus 1581, toen Verdugo met de voorhoede nog in de buurt van Rolde was (MA ii 242).
56 Verdugo arriveerde op woensdag 9 augustus 1581 rond een uur of vier ’s middags in Groningen. Hij werd
feestelijk onthaald en ondergebracht in de pastorie van de Sint Maartenskerk.
57 Verdugo wist dat het moreel van de koninklijke troepen in het noorden te wensen overliet. Op 31 juli 1581
had het Groninger stadsbestuur hem geschreven dat de soldaten die bij Visvliet in de pan waren gehakt,
voor de poorten van de stad Groningen lagen en niet van plan waren iets tegen de vijand te ondernemen
alvorens ze soldij hadden gekregen. De magistraat wees er bij die gelegenheid op dat er uit de dorpen in
de buurt niets meer te halen was, omdat ze al door de soldaten geplunderd waren (MJ i 112-112v).
58 Een Staatse strijdmacht onder bevel van Wigbold van Ewsum had zich kort tevoren, op 31 juli 1581, op de
‘Punt van Reide’ genesteld.
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fort hadden verschanst dat zij op de genoemde landpunt nieuw hadden aangelegd, maar zich ook op andere plaatsen in de buurt hadden ingegraven om de
toegang erheen te bemoeilijken.
Onze soldaten vielen de vijanden aan die deze posten bemanden, en versloegen hen. Na deze zege sloten de onzen hen op in hun grote schans, stelden
enkele stukken geschut op en begonnen met de beschieting. Ofschoon zich
daarbinnen een behoorlijk aantal manschappen bevond met vier vaandels,
kwamen ze [naar buiten] om te onderhandelen. Onze soldaten vielen het fort
echter aan, drongen er binnen, maakten zich meester van de vier vaandels en
doodden enkele vijanden. De rest van hen stortte zich in zee, waar een paar vijandelijke oorlogsschepen lagen die hen met behulp van sloepen oppikten.59
Nadat dit was gebeurd stuurde ik een deel van mijn regiment naar de
Marne, een deel van Groningerland, om een andere schans te verkennen die
in handen van de vijand was. Deze schans, Zoutkamp geheten, lag op het
eindpunt van een dijk en werd [op de nadering van de onzen] door de vijand
verlaten en in brand gestoken.
Het leger is ontevreden
Nadat ik gehoord had wat er te Reide was gebeurd, bleef ik in Groningen om
het opstandige voetvolk tot rust te brengen. Eerst daarna zou ik in staat zijn me
te velde te begeven en de vijand achterna te zetten.60 Het had heel wat voeten
in de aarde om hen tevreden te stellen, want ik trof niet alleen [12] ontevredenheid aan bij de soldaten, maar ook bij de kapiteins. Om met hen tot een
akkoord te komen was ik tenslotte genoodzaakt de veertigduizend escudo’s te
verdelen al naar gelang het aantal manschappen dat elke kapitein had.61 Toen
ik dit had gedaan, begaf ik mij te velde met alle manschappen die me gebleven
waren. Een regiment Duitsers (het zogenaamde ‘Gelderse regiment’) had ik
laten vertrekken omdat het, zoals ik al zei, ongezeglijke en ongehoorzame soldaten waren.62 Ook had ik de twee compagnieën zware ruiterij van de graaf van
Lalaing en van Monsieur de Montigny laten gaan, met een andere compagnie
van bereden haakschutten van Monsieur de Vallon,63 die met of zonder verlof
naar Henegouwen wilden terugkeren. Ik hield slechts vier compagnieën rui59 Nadere bijzonderheden over de inname van Reide door de koninklijken vindt men onder de aantekeningen van de Groninger stadssecretaris Egbert Alting (DA 527; zie ook Bor xvi 41v en EEPh 86).
60 In een brief aan hun syndicus De Gouda schreven burgemeesters en raad van Groningen dat Verdugo ter
verhindering van vijandelijke invallen een vendel in Reide had gelegd en een ander in de Marne. Met de
rest van de troepen zou hij naar Westerlauwers Friesland trekken (22 augustus 1581; MA ii 248v).
61 Van de 40.000 écu’s die Verdugo voor het leger bij zich had, bleef niets over voor het Groninger stadsbestuur, dat had gehoopt enige compensatie te ontvangen voor de uitgaven die het eerder ten behoeve van
het koninklijke leger had gedaan. Vanaf zijn eerste optreden in Groningerland had Verdugo te kampen met
geldgebrek en de wanorde die daarvan het gevolg was. De koninklijke troepen beroofden zelfs elkaar. Toen
Verdugo’s eigen regiment naar Reide trok, werden de proviandwagens bij Oosterhoogebrug overvallen door
andere soldaten van het koninklijke leger. Het gevolg was dat Verdugo’s mannen bij Reide bijna twee dagen
zonder brood hebben gezeten (MA ii 245-247). Vooralsnog hadden de Groninger autoriteiten echter een
positieve indruk van de Spanjaard. Ze noemden hem een ‘ghoede heer’, die zich verbijsterd toonde door de
situatie die hij aantrof, en die door het gebrek aan geld zijn goede reputatie en gezag dreigde te verliezen.
62 Zie ook DA 528 en EEPh 86. Het vertrek van het Gelderse regiment hangt samen met het eerder door de
gouverneur-generaal genomen besluit om dit regiment op te heffen vanwege ‘zijn bandeloze optreden
en zijn gebrek aan respect voor de graaf van Rennenberg’ (zie de brief van Alexander Farnese aan Filips
II van 17 april 1581, CPH ii nr. 298).
63 Georges de Thiant, heer van Baillon.
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terij over: drie compagnieën lansiers en een compagnie bereden haakschutten.
Verder had Zijne Hoogheid mij een bode gestuurd om ten behoeve van het beleg
van Doornik de ruiters van Maarten Schenck en het eskadron van Adam van
Langhen op te roepen. Met de mij resterende troepen64 ging ik op pad en legerde
mij in de abdij van Aduard, terwijl de soldaten alweer over geld klaagden.
In de tijd dat ik, zoals ik heb verteld, bezig was geweest om met hen tot een
akkoord te komen, was generaal Norris, een Engelse edelman die Groningen
belegerd had, doende zijn leger in Friesland te versterken met manschappen uit
Brabant en andere streken. Hij had daarover de beschikking gekregen door zijn
belofte met mij slag te zullen leveren en die slag vrijwel zeker te zullen winnen.
Zijn manschappen, Engelsen en Friezen, konden het slecht met elkaar vinden.
Wanneer ze met elkaar te maken kregen, gingen ze weinig vriendschappelijk
met elkaar om vanwege de ongeregeldheden waaraan de [Engelse] soldaten
zich overgaven. Die brandden op goed geluk huizen en dorpen plat om het feit
te wreken dat de boeren enkelen van hun makkers hadden omgebracht.65 Deze
tweedracht liep zo hoog op, dat enkele Friezen met mij kwamen onderhandelen. Ze zouden de wapens willen opnemen en zich met ons verbinden om de
Engelsen ervan langs te geven. Ik accepteerde hun voorstel, op voorwaarde dat
ze me de garantie zouden geven dat ze echt zouden doen wat ze zeiden en dat ze
niet langer tegenstanders, maar [13] helpers zouden zijn. Ik herinnerde me bij
deze gelegenheid iets wat ik in Holland altijd heb horen zeggen, namelijk dat
men geen enkele Fries moet geloven die geen haren in zijn handpalmen heeft.
De Groningers vragen Verdugo Westerlauwers Friesland binnen te
trekken
Terwijl ik in afwachting was van de garantie – die nooit is gekomen – , stuurden de Groningers de abt van de abdij waar ik mijn legerplaats had,66 De
Mepsche, luitenant van de Kamer des Konings,67 raadsheer Westendorp, die
zich momenteel in die stad ophoudt,68 en burgemeester Derk Roberts69 om mij
op te wekken [Westerlauwers] Friesland binnen te trekken en de vijand daar
op te zoeken.70 Ik had te maken met manschappen die mij om geld vroegen en
64 De regimenten van Verdugo, Rennenberg en Billy.
65 Het gebrek aan discipline van Norris’ soldaten had zich ook in Abel Eppens’ geheugen vastgezet. Toen
deze zijn aantekeningen maakte over 1588-1589 en daarbij ook de financiering van de oorlog besprak, herinnerde hij eraan dat Bartold Entens tijdens de belegering van Groningen in 1580 zijn best had gedaan de
boerenbevolking te ontzien en dat Norris precies het tegendeel deed. Die liet zijn soldaten naar hartelust
roven en branden, met het gevolg dat de plattelanders wegtrokken (AE ii 734-735).
66 De abt van Aduard, Johannes Greven.
67 Dr. Johan de Mepsche (c. 1520-1585) was in de jaren 1557-1585 luitenant-stadhouder in Stad en Lande en
als zodanig voorzitter van de Hoofdmannenkamer (de ‘Kamer des Konings’).
68 Zie de inleiding over de betekenis van deze mededeling voor het tijdstip van het schrijven van Verdugo’s
memoires (p. 35). Zie voor Westendorp FV 9 en het commentaar daarbij.
69 Derk Roberts – volgens Abel Eppens een der felste ‘Spansche hoveden’ – was in 1581 burgemeester en
bekleedde in 1582 het ambt van hoofdman. Daarnaast bediende hij het Wijnhuis. Hij overleed onverwachts op 18 mei 1582 te Groningen, volgens stadssecretaris Alting ten gevolge van (overmatig) drankgebruik (‘a potus haustu’; AE i 357 en ii 80; DA 545 en 558).
70 Volgens stadssecretaris Alting maakte niet Derk Roberts, maar burgemeester Joachim Ubbena deel uit
van de stedelijke delegatie naar Verdugo. Westendorp wordt door de secretaris niet genoemd. De heren
wezen de kolonel op het gevorderde jaargetijde, de geringe tijd die er nog voor krijgsoperaties was, en het
tekort aan geld en proviand. Dat alles was volgens de Groningers reden genoeg om de vijand nu meteen
achterna te gaan (30 augustus 1581; DA 528-529).
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nog niet helemaal tot rust gekomen waren na de muiterij die ze achter de rug
hadden. Ik had veel minder strijdkrachten [dan de vijand], geen mogelijkheid
om aan leeftocht te komen, noch om die te vervoeren. Daarbij bedacht ik wat
kort tevoren luitenant-kolonel Tassis was overkomen, doordat hij gehoor had
gegeven aan de opdracht of slechte raad van de Groningers. Op grond hiervan
antwoordde ik hun dat ik, als ze nog wat geduld wilden hebben, de vijand zou
dwingen Friesland te verlaten ofwel voor de dag te komen om met mij slag te
leveren. Ik baseerde deze gedachte op de onenigheid tussen de Engelsen en
Friezen en het gesprek dat ik met hen had gehad. Wanneer de vijand Friesland
zou verlaten, zou ik immers met meer gemak datgene kunnen bereiken wat
zij [, de Groningers,] vroegen, en als de vijand mij zelf zou komen opzoeken,
zou het dwaasheid zijn om mijn voordeel en sterke basis op te geven. Wanneer
ik zou ingaan op hun onterechte verzoek, dat volkomen in strijd was met de
krijgskunde, zou ik mezelf juist in het verderf storten. Ik herinnerde hen aan
hetgeen, zoals ik al zei, Tassis was overkomen als gevolg van het feit dat hij
hun mening had opgevolgd, en zei hun dat ik het advies van de kapiteins en
bevelhebbers [14] als richtsnoer zou nemen. Zij waren het immers die hun
leven en eer samen met mij in de waagschaal moesten stellen, terwijl zij, [de
Groningers,] gezeten in hun huis in de stad, weinig last zouden hebben van
mijn échec. Ik hield mijn mond over wat mij was opgevallen ten aanzien van
hun manier van omgaan met het krijgsvolk van de koning, te weten dat ze al
hadden bedacht wat hun bij winst of verlies van ’s konings troepen in hun
eigen belang te doen stond.71
Ze waren maar kwalijk tevreden met mijn antwoord, want ze zagen dat ik
hun advies niet zou opvolgen, maar zou luisteren naar de raad van de bevelhebbers en kapiteins van het leger.
Op advies van raadsheer Westendorp legert Verdugo zich te
Noordhorn
Uit het feit dat de vijand – weliswaar met weinig resultaat – twee dagen tevoren
een nachtelijke aanslag op mijn regiment had gepleegd, maakte ik op dat hij
erop uit was slag te leveren. Daarna kwam raadsheer Westendorp – ik weet niet
of hij gestuurd was door het stadsbestuur72 of uit eigen beweging kwam – om
me op een ongepaste manier te verzoeken dat ik, als ik al niet Friesland wilde
binnentrekken, dan toch op zijn minst de abdij zou verlaten en zou oprukken

71 Voor Verdugo was het onbegrijpelijk dat het stadsbestuur van Groningen niet de belangen van de koning,
maar die van de stad als richtsnoer voor zijn handelen nam. Het is echter de vraag of de hier geformuleerde gedachte toebehoort aan de Verdugo van 1581 of aan die van 1595. Ik vermoed het laatste. In ieder
geval was de afkeer tussen het stadsbestuur en Verdugo in de nazomer van 1581 nog niet wederzijds.
In een brief van 15 september 1581 aan hun collega’s te ’s-Hertogenbosch lieten burgemeesters en raad
weten dat de nieuwe krijgsoverste een goede indruk op hen had gemaakt en noemden hem ‘een wijze en
ervaren heer’ (MA ii 259).
72 Stadssecretaris Alting noteerde op 23 september 1581 dat er berichten waren dat de vijand van plan zou
zijn zich meester te maken van het dorp Noordhorn. Het stadsbestuur, dat gewoon was om ook op operationeel niveau het beleid te bepalen, zag zich voor de vraag gesteld wat men nu het beste kon doen:
het dorp in brand steken of het zelf innemen, nog voor de vijand dat deed. Besloten werd dat de tweede
optie de voorkeur had en dat een delegatie dit aan Verdugo te Aduard zou gaan vertellen. Alting noemt
de naam van Westendorp niet, maar het gaat zonder enige twijfel over de door Verdugo beschreven
gebeurtenis (DA 532).
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naar Noordhorn, een mijl73 verder in de richting van de vijand. Ik overlegde dit
met de kapiteins en luitenant-kolonel Tassis. Deze antwoordde dat hij het wel
zou doen, maar dat twee van zijn kapiteins, wier namen hij me noemde, zich
tegen hem verzetten en onwillig waren. Ik zei hem dat we hen overhoop zouden moeten steken. Nadat hij dit aan hen had overgebracht, was het uit met het
gezeur. Ofschoon de meerderheid erop tegen was dat we zouden verkassen, heb
ik het [Westendorp] wel beloofd om te laten zien dat ik geen slappeling was.
Daarom stuurde ik meteen de luitenant-kolonel en andere kapiteins erop
uit om de plaats te verkennen. Ze rapporteerden me dat er geen water was. Het
kwam me echter onmogelijk voor dat er, ook al was het droog weer, in een
land als dit gebrek aan water zou zijn. Daarom ging ik zelf op onderzoek uit
en bevond dat de sloten vol water stonden en dat er in enkele huizen putten
waren. Ik liet onmiddellijk het hele leger komen. Dit kwam, maar zonder de
compagnie van Tassis. Deze had haar, zonder dat ik het wist en zonder mijn
bevel, in de abdij achtergelaten. Dit bracht me op de gedachte dat zijn soldaten
en de overigen die verslagen waren geweest,74 nog steeds angst hadden voor
de vijand en dat een goede gelegenheid, overtuigende argumenten en grote tact
nodig waren om hen tot de strijd te bewegen. Ik bracht de troepen in het dorp
onder en deed dat zo, dat het leger moest uittrekken om op de wapenplaats te
komen voor het gevecht.
Ofschoon [15] ik gedaan had wat Westendorp me had gevraagd, stond de
magistraat van de stad Groningen niet toe dat er enige levensmiddelen naar
het kamp werden uitgevoerd, of er nu voor betaald werd of niet.75
Ik zag mijzelf als een gijzelaar omringd door de vijand en zag in dat ik een
fout had begaan door op te breken. Ik stuurde twee kapiteins, een van de cavalerie en een van de infanterie, om [de Groningers] te vragen ons toe te staan het
nodige mee te nemen in ruil voor ons geld. Dit werd me geweigerd. Volgens
sommigen deden ze dat, omdat ze de kans dat we het onderspit zouden delven
veel groter achtten dan dat we zouden zegevieren. Door zo te handelen rekenden ze erop dat de vijand hun gunstiger gezind zou zijn in het geval wij zouden verliezen. Zo kwam het dat vele soldaten ten tijde van het treffen afwezig
waren doordat ze op eten uit waren.
Ik had de verbindingswegen en wachtposten van loopgraven laten voorzien,
had me ingegraven en alles in orde gemaakt wat nodig en mogelijk was naar de
situatie waarin ik mij bevond, omdat ik wist dat ik weldra zou worden aangevallen. En dit gebeurde dan ook. Toen generaal Norris zijn leger zozeer had versterkt
dat hij veel meer manschappen had dan ik,76 besloot hij mij op te zoeken.
73 Verdugo gebruikt het woord ‘mijl’ meestal voor een afstand van ongeveer tien km. Noordhorn ligt echter
maar vier kilometer ten westen van Aduard.
74 In het treffen bij Visvliet op 9 juli 1581.
75 Dit klinkt erg hardvochtig en het is de vraag of deze mededeling juist is. Er waren in elk geval problemen
met de aanvoer van levensmiddelen. Op 25 september 1581 schreven de Groninger burgemeesters aan hun
syndicus, dat soldaten van het in Aduard gelegerde regiment voor de stadspoorten lagen en boeren beroofden die met hun waren naar de stad kwamen. Als gevolg daarvan stokte de aanvoer van levensmiddelen.
Het stadsbestuur had het probleem met Verdugo besproken en deze had beloofd een afgezant naar het
Hof te sturen om aan te dringen op voldoende geld om de soldij te kunnen uitbetalen (MA ii 263 ev.).
76 Eppens meldt dat Verdugo de beschikking had over 24 vendels van 200-250 man en vier bereden afdelingen; John Norris had volgens hem 45 vendels en 800 ruiters (AE i 319). Dit laatste lijkt overdreven. In een
brief aan stadssyndicus De Gouda schatte het Groninger stadsbestuur de totale sterkte van het Staatse
leger op 30-40 vendels, infanterie en cavalerie bijeen genomen (MA ii 275v). Deze sterkte stemt meer
overeen met de opgave van Bor (30 vendels en 500 ruiters; Bor xvi 42).
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De slag bij Noordhorn, 30 september 1581
Gedwongen door gebrek waren onze soldaten voortdurend op pad om eten te
zoeken en graan te dorsen om zichzelf in leven te houden. Dat was de reden
dat, op het moment dat de vijand zich begon te vertonen op de dijk van Niezijl,
een derde van mijn manschappen zich buiten de kwartieren bevond. Ik ging
op verkenning uit en zag dat de vijand geen bagage bij zich had. Daaruit maakte ik op dat hij gekomen was om meteen slag te leveren. Ik keerde daarom
terug naar de legerplaats, waar alle soldaten zich, overeenkomstig mijn bevel,
inmiddels naar vendels gegroepeerd hadden. Ik beval hen naar de wapenplaats
te gaan en stelde mijn strijdmacht in slagorde op. Dit had de vijand niet verwacht, zoals ik later hoorde. Hij had niet gedacht dat ik het dorp zou verlaten
en had erop gerekend dat ik me daarbinnen zou verdedigen. Hij baseerde dit
op het feit dat hij getalsmatig in de meerderheid was en op de manier waarop
ik de verbindingswegen in mijn legerplaats had versterkt.
Ik stelde mijn mannen in eskadron op, de Duitsers in het midden en mijn
regiment gespreid, de ene helft op de rechtervleugel en de andere helft ter linker zijde. Op dezelfde manier verdeelde ik ook de vier ruitercompagnieën die
ik had, twee aan de ene en twee aan de andere kant.77
De vijand stelde eveneens zijn eskadrons op. Op onze linkervleugel [16]
bevond zich een brede weg, die tegelijk ook de enige route was waarlangs de
vijandelijke ruiterij – op diens rechtervleugel – kon aanvallen. Ter weerszijden
van de vleugels was het land drassig en doorsneden met sloten. In de richting
van de weg, op ongeveer driehonderd pas afstand van onze eskadrons, posteerde ik een kapitein van mijn regiment met tegen de tweehonderd musketiers
en haakschutten. Ik gaf hem het bevel plat op de grond te gaan liggen en daar
de aanval van de cavalerie af te wachten. Ze bevonden zich daar op een veilige
plaats vanwege de sloten die hen aan alle kanten opringden.
Ik kende het terrein en wist dat de eskadrons onmogelijk konden aanvallen zonder hun onderlinge verband te verbreken. Daarom ging ik bij de onzen
langs om hen te waarschuwen niet van hun plaats te komen zonder mijn bevel.
Daarbij sprak ik de volgende woorden tot mijn eskadrons:
‘Mijn zonen, jullie zien hoe de vijand zich heeft opgesteld en hoe verkeerd
hij zijn eskadrons heeft geformeerd. Met de gunst van God is de zege aan ons.
Het is alleen nodig dat jullie standvastig zijn en niet in beweging komen zonder mijn bevel; want het leger dat zich het eerst beweegt zal verloren zijn.’
Nadat ik dit had gezegd, haalde ik van onze rechtervleugel zo’n tweehonderd haakschutters van mijn regiment weg en stelde ze op naast de compagnie
bereden haakschutten van Monsieur de Villiers78 en die van mij. Ze stonden
daar een beetje apart van onze eskadrons en in de buurt van een huis. Aan de
voorzijde daarvan had ik het terrein op een paar plaatsen laten egaliseren.79
77 Het centrum van Verdugo’s strijdmacht werd gevormd door de regimenten van Rennenberg (nu gecommandeerd door diens zwager Guillaume de Monceau) en Billy (het zgn. ‘Friese’ regiment, onder bevel
van overste luitenant Juan Baptista Tassis). De Waalse soldaten van Verdugo’s eigen regiment stonden
op de flanken (zie ook Bor xvi 42).
78 Lonchay identificeert deze persoon abusievelijk als Josse de Soete, heer van Villers. Deze heer van Villers was
echter maarschalk in het Staatse leger en later (vanaf 1584) voor de Staten gouverneur van Utrecht. Het gaat
hier vermoedelijk om een minder prominente heer: Nicolas de Villiers, ritmeester van de Waalse cavalerie.
79 Verdugo had de sloten ter plaatse laten dempen. Het was gebruikelijk om op deze manier het door sloten
doorsneden laagland voor een veldslag te prepareren.
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De opzet daarvan was dat de vijand enige manschappen daarlangs zou laten
optrekken en dat de onzen die voorhoede dan zouden aanvallen. De soldaten
van die voorhoede zouden dan geen hulp kunnen krijgen van hun collega’s die
achter hen aan kwamen.
Toen dit was gedaan, ging ik naar de eskadrons en gaf vanaf die plaats
het bevel om op drie plaatsen tegelijk schermutselingen te beginnen. Tijdens
deze schermutselingen brachten de vijanden vijf veldstukken naar voren en
begonnen ons te beschieten. Daarmee bereikten ze echter niet veel. Alleen een
van mijn tromslagers werd dodelijk getroffen. De schermutselingen laaiden
tot drie keer toe op. Daarbij ging het om het bezit of verlies van een groene
verheffing in het terrein80 tussen beide legers in. Mijn opzet was om de vijand
met deze schermutselingen ertoe te brengen zijn eskadrons in beweging te
zetten. Want daarvan, behalve dan van de wil van God, hing de overwinning
af. En zo gebeurde het ook. [17] Want toen generaal Norris die twee compagnieën cavalerie zag en de infanterie die ik bij hen had geplaatst, zo apart van
de hoofdmacht van onze eskadrons, gaf hij zijn landslieden bevel om hen aan
te vallen. Bij het oprukken maakte hij gebruik van de passages die door mij
waren geprepareerd.
Kapitein Alonso Mendo, die destijds vaandrig was van mijn compagnie lansiers, en kapitein Villiers die dezelfde functie vervulde bij de bereden haakschutten, wachtten niet tot de vijand het laatste vlakke stuk was gepasseerd,
dat was aangeduid met twee palen die ik daar eigenhandig had geplaatst. Ik
had bevel gegeven dat zij, wanneer enkele [vijanden] daarlangs begonnen te
passeren, dezen zouden aanvallen en dat ze, wanneer ze dezen zouden hebben
verslagen, de overigen zouden aanpakken. Maar in plaats van deze orders uit
te voeren, begaven ze zich zelf naar voren, passeerden de gemerkte plek en
stelden zich daardoor aan hetzelfde gevaar bloot als ik gezegd had dat de vijand zou doen. Ze werden aangevallen en verslagen. De infanterie81 die op hun
rechterflank en vlak naast hen een charge uitvoerde, hakte de onze in de pan.
Op dat moment voerde de vijand met de cavalerie, die hij op zijn rechtervleugel had, een charge uit via een brede weg, vlakbij de plek waar zich de
door mij genoemde musketiers en haakschutten ophielden.82 Dezen sprongen
nu op en omdat de afstand tussen hen en de weg niet meer dan dertig passen
bedroeg, had hun eerste salvo zo’n goed resultaat, dat ze velen van hen neerschoten.
Toen ik zag wat de Engelsen op onze rechtervleugel hadden aangericht,
gaf ik onze eskadrons bevel die van de vijand aan te vallen. Deze waren al in
beweging gekomen en kwamen in halve wanorde op ons af.83
Zoals gezegd kwam de vijandelijke cavalerie over de eerder genoemde weg
aanzetten. Samen met twee ruitercompagnieën – die van kapitein Thomas
Frate, een Albanees, en de baron de Bièvres – viel ik de vijandelijke ruiters op
80 Verdugo gebruikt het woord ‘montañica’ (‘bergje’). Het is niet waarschijnlijk dat hij hiermee een wierde
bedoelt. Tussen Niezijl en Noordhorn is geen enkele wierde te bekennen (zie de terpenkaart bij: Klok,
‘Terpen‘).
81 Verdugo moet hier de Staatse infanterie op het oog hebben.
82 Het gaat om de 200 man die Verdugo had bevolen op hun buik liggend de aanval van de cavalerie af te
wachten.
83 Van Reyd merkt op: ‘Norits met sijn voet-volck konde by ghebreck van ’t velt geen ordre houden’ (Van
Reyd ii 30).
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dezelfde weg aan. Tengevolge van de salvo’s die de musketiers en haakschutten
op hen hadden afgevuurd, trof ik hen in een staat van halve verwarring aan.
Mijn charge deed hen [18] rechtsomkeert maken en op de vlucht slaan. Dit gaf
moed aan onze infanterie, die aan mijn rechterhand oprukte, terwijl de vijand,
die de eigen ruiters verslagen zag vluchten, erdoor ontmoedigd raakte.
De Engelsen die een charge hadden uitgevoerd op onze rechtervleugel, zetten hun zegetocht voort tot aan ons kwartier. Toen zij dachten de overwinning
geheel en al in hun zak te hebben, zagen ze dat hun eigen rechtervleugel en de
hoofdmacht van hun eskadrons verslagen waren. Toen ook zij wilden omkeren,
vonden ze de doorgang versperd door onze infanterie die met hen, net zoals met
de anderen, korte metten maakte en een groot aantal van hen doodde.
Ik ging achter de [vijandelijke] ruiterij aan die over de eerstgenoemde weg
ten aanval was gegaan, met de bedoeling de dijk te bezetten die naar Niezijl
voert en het hoofd te bieden aan de Engelse cavalerie die, zoals ik heb gezegd,
tot in ons kwartier was gekomen. Maar de compagnieën van mijn leger die
achter mij aan kwamen, bleven maar doorgaan met het afmaken van degenen
die door de infanterie waren verslagen. Zo kwam het dat ik, terwijl ik dacht
dat ik door hen begeleid werd, mij plotseling alleen op de dijk bevond waarlangs alle kopstukken [van de vijand] met hun kapiteins passeerden. Ik kreeg
er van langs en werd twee maal gevangen genomen zonder dat iemand me te
hulp kwam. Maar omdat mijn tegenstanders bang waren en ik mezelf verdedigde zo goed als ik kon, lieten ze me tenslotte gaan.
De meesten van de verslagen vijandelijke infanteristen ontkwamen via
enkele weilanden aan onze rechterzijde in de richting van het kanaal van
Niezijl. Toen ik gezelschap had gekregen van een aantal van onze manschappen, ging ik achter hun vaandels aan. Deze werden allemaal buitgemaakt op
één na, dat door een ruiter in veiligheid werd gebracht.
Aan de kant van de vijand kwamen twee- of drieduizend man om. Het
aantal doden waarvan men in dergelijke gevallen spreekt is maar zelden zeker,
maar dit is de algemene indruk van de ooggetuigen.84
Toen ik, zoals ik vertelde, de vaandels van de vijand achterna zat, zag ik
voor mij uit over de weg luitenant-kolonel Tassis en andere kapiteins in de
richting van de vijandelijke schans85 gaan. Deze was gedurende een korte tijd
verlaten geweest. Uit angst dat hun de terugweg zou worden afgesneden door
enkelen van onze ruiters die zwemmend waren overgestoken, waren de soldaten van het garnizoen daar teruggekeerd en hadden zich weer naar binnen
begeven. Als de onzen wat eerder waren gekomen, hadden ze de mogelijkheid
gehad de schans te bezetten.
Dit gebeurde op zaterdag, de laatste dag van september – de dag van Sint
Hiëronymus – van het jaar 1581. Vierentwintig kapiteins kwamen om, alsmede
twee luitenant-kolonels (één werd gevangen genomen), ook de [19] vijf stuk84 Volgens Alting heeft de slag bij Noordhorn aan Staatse zijde rond de 2000 levens gekost (daarbij zijn,
behalve degenen die op het slagveld het leven lieten, ook zij meegeteld die ‘int water versoepen’ zijn).
Ook Phebens, die zich beroept op tellingen van lieden die aan de strijd hebben deelgenomen, noemt dit
getal, maar zegt erbij dat er ook veel hogere aantallen gemeld worden (EEPh 87-88). Vijf stukken geschut
en meer dan 25 of 26 vaandels zijn buitgemaakt en Groningen binnengebracht (DA 533; MA ii 266v269).
85 Niezijl.
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ken geschut86 gingen voor de vijand verloren en generaal Norris werd gewond
aan een hand, waaraan hij een handicap heeft overgehouden.87 Dit was de
generaal die de leiding over het krijgsvolk had toen dat enkele jaren geleden
Lissabon ging belegeren.88
De nacht begon al te vallen en ik gaf bevel dat alle manschappen zich moesten verzamelen en dat ieder naar zijn eigen plaats moest terugkeren. Zo hebben
we allemaal, opgesteld in eskadrons op de wapenplaats, op onze knieën dank
gebracht aan God voor de overwinning die Hij Zijne Majesteit heeft gegeven
met zo weinig verliezen aan onze kant.89 Die nacht heb ik luitenant Tassis
opgedragen – ikzelf had verhoging – om via de brug van Enumatil (dat is de
rivier vlak boven Noordhorn90) de vijand achterna te gaan naar Friesland en de
volgende morgen de daarvoor benodigde soldaten mee te nemen.
Het plan om de vijand in Westerlauwers Friesland te achtervolgen
loopt spaak
Ze waren nog maar op twee musketschoten afstand van de kwartieren, of de
Duitsers91 sloegen al aan het muiten. Ze eisten een maand soldij ter gelegenheid van de gewonnen veldslag. Weliswaar was het weer inmiddels omgeslagen en viel er zoveel regen, dat het voetvolk nauwelijks en slechts met grote
moeite kon marcheren, toch zou het belang van Zijne Majesteit grotelijks
gediend zijn geweest [met een achtervolging van de vijand aan gene zijde van
de Lauwers].92 Hen ompraten was echter onmogelijk, zodat van de opzet niets
terecht kwam. Toen ik navraag deed wie hiervan de oorzaak was geweest,
zei kapitein Van Liauckema93 (die tegenwoordig luitenant van Monsieur de
86 Behalve om twee ‘halve slangen’ gaat het om drie stukken veldgeschut die aan de stad Groningen toebehoorden en begin juli door de Staatsen waren buitgemaakt bij Visvliet (MA ii 266v-267v).
87 Ook Phebens meldt dat de Staatse bevelhebbers er niet ongeschonden van af zijn gekomen: onder
de gesneuvelden was Carel van Wijngaerden, de luitenant van het regiment van Sonoy. Graaf Willem
Lodewijk van Nassau werd gewond. Volgens Phebens – in tegenspraak dus met Verdugo – bleef Norris,
de opperbevelhebber, ongedeerd. Bor geeft een opsomming van de Staatse verliezen met vele namen.
Hij meldt dat Norris een schotwond aan een hand opliep en dat Willem Lodewijk door wel vijf kogels op
zijn harnas was geraakt (Bor xvi 42-42v).
88 Verdugo doelt op de expeditie die een vloot van 180 Engelse en 20 Nederlandse schepen in 1589 vanuit
Plymouth ondernam. De onderneming, waartoe koningin Elizabeth van Engeland het bevel had gegeven,
liep uit op een compleet fiasco (Williams, Philip II, 211-213).
89 Als we Abel Eppens mogen geloven vielen aan ’s konings zijde 500 doden (AE i 320).
90 Enumatil is geen rivier, maar, zoals de naam zelf al zegt, een gehucht bij een ‘til’ (brug). De brug ligt
over een gekanaliseerde watergang die later Hoendiep ging heten. ‘Boven’ betekent hier ‘bovenstrooms’,
hetgeen in de gegeven situatie betekent: ‘ten zuiden van’. Omdat de doorgang bij Niezijl door de Staatse
schans aldaar was afgesloten, was de brug over het verenigde Lettelberter en Hoendiep (de ‘Enumatil’)
de meest nabije mogelijkheid om zich vanuit Noordhorn naar Westerlauwers Friesland te begeven.
91 Het gaat waarschijnlijk om Billy’s regiment (het zgn. ‘Friese’).
92 Deze weersomstandigheden worden bevestigd door Fresinga. Deze schrijft dat het in de periode vóór de
slag bij Noordhorn lange tijd mooi en droog weer was. Dat was een van de redenen waarom Friese en
andere gedeputeerden der Staten druk hadden uitgeoefend op generaal Norris om niet langer te wachten
met het aanvallen van Verdugo. Een Staatse militair die door ’s konings troepen gevangen was genomen
en op losgeld was vrijgelaten, vertelde later dat Verdugo zelf had toegegeven dat hij geluk had gehad.
Als Norris niet had toegegeven aan de druk van de burger-autoriteiten en nog een paar dagen langer
gewacht had, zou het leger van de koning vanzelf uiteen zijn gevallen door de pest, de honger en de
armoe. Bovendien zou de weersomslag die kort na de slag optrad ook tot de desintegratie van het leger
hebben bijgedragen. Zo zie je maar weer hoe dom het is, zo zegt Fresinga, ‘eenen desperaten vyant uyt
sijn vordel te willen dryven’ (RvF 476-481).
93 De uit Barradeel afkomstige hopman Jarich (‘George’) van Liauckema was een van de Friese edelen, die
in 1580 naar Groningen zijn uitgeweken (Hoogland, ‘Conscriptio exulum’, 358).
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Billy94 is) dat kapitein Van den Clooster,95 die nu drost van Vollenhove is, de
aanstichter is geweest van de ongehoorzaamheid. Vanwege de muiterij en ook
omdat ik nog maar kortgeleden was aangekomen, heb ik het voor dat moment
door de vingers gezien.
De volgende dag kwamen de burgemeesters van de stad en enkele [20]
afgevaardigden van de Ommelanden bij me op bezoek en schonken me proviand. Ik heb hen bedankt en zei dat ik God dankte voor het feit dat ze me nu
voor niets gaven wat ze me twee dagen tevoren niet voor geld hadden willen
geven. Omdat ik bang was dat ze de volgende dag de poorten voor me zouden
sluiten, zoals ze eerder hadden gedaan, stemde ik ermee in dat ze een nieuwe
heffing van acht stuivers legden op elk vat bier. Dit was weliswaar niet in het
belang van de manschappen, maar ik was gedwongen het te accepteren. Dat
soort mensen is immers van nature inhalig en ik begon hun aard al zo’n beetje
te kennen.

Het westelijk deel van Groningerland (1581)

94 Don Juan de Robles, zoon van de gewezen stadhouder Gaspar de Robles.
95 De Drentse edelman Reint van den Clooster diende aanvankelijk in het regiment van Rennenberg, maar
koos later voor de Staatse partij en werd drost van Vollenhove (DA 881; Van Deursen, ‘De 16e eeuw’,
287).
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[21]

Boek II 1581-1582
Verdugo slaagt er niet in de rebellen uit de schans te Niezijl te verjagen.
Hij weet wel enkele sterkten in Gelderland in te nemen en belegert het
door Staatse troepen bezette Lochem.
Het koninklijke leger doet een vergeefse aanval op de schans van
Niezijl
Ik stelde meteen Zijne Hoogheid in kennis van het gebeurde door middel van
kapitein Pedrosa, die zich gedurende deze hele expeditie aan mijn zijde bevond
en [steeds] zijn plicht heeft gedaan. Via hem verzocht ik Zijne Hoogheid dat het
hem gelieven zou mij te helpen, zodat ik verder kon oprukken tegen de vijand,
of dat hij Monsieur de Billy zou sturen, omdat die [hier] gerespecteerd werd
en als gouverneur van deze provincie werd beschouwd.1
Om geen tijd te verliezen wilde ik meteen de schans Niezijl2 belegeren. De
soldaten van de twee Duitse regimenten wilden hun kwartieren te Noordhorn
echter niet verlaten alvorens ze betaald werden en hun beloning voor de
gewonnen veldslag hadden ontvangen. Daarom ging ik met de vier ruitercompagnieën, mijn eigen regiment en enkele vrijwilligers uit de twee [Duitse]
regimenten in de richting van de [22] schans met de bedoeling haar door uithongering te nemen. Ik had immers geen andere mogelijkheid en beschikte
niet over voldoende voorraden.3
Het winterweer en het gebrek dat de manschappen leden waren verschrikkelijk.4 Bovendien brachten enkele kwaadwillige Groningers, onder het mom
1

2

3

4
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Caspar de Robles, baanderheer van Billy, stond – althans bij de overtuigde katholieken in het noorden – in
goede faam. Een delegatie van de naar Groningen uitgeweken Friezen ondernam in het najaar van 1581 op
eigen houtje en zonder daarvan mededeling te doen aan de autoriteiten van Stad en Lande, een reis naar
het Hof om daar aan te dringen om herbenoeming van De Robles tot stadhouder van Rennenbergs gouvernement. Ook de koningsgezinde Ommelanders zagen De Robles graag in die functie hersteld (DA 537).
Het bezit van de schans te Niezijl was van grote betekenis, omdat zij de meest noordelijke verbinding over land tussen Groningen en Westerlauwers Friesland beheerste. Ten noorden van Niezijl,
tussen Humsterland en het gebied ten noorden van Grijpskerk in, bevond zich een boezem van de
Lauwerszee.
Het beleg van Niezijl begon op 3 oktober 1581 (EEPh 88). Verdugo stak met enkele eenheden het diep in
westelijke richting over en legerde zich te Grijpskerk en Visvliet. Hij liet vervolgens loopgraven aanleggen
naar het ‘canal onder de vesting van Nieuwzijl’, dat wil zeggen: de getijdegeul ten noorden van de vesting.
Om bevoorrading en ontzet van Niezijl per schip – bijvoorbeeld vanuit Dokkum – te verhinderen, werd
een ketting gespannen dwars over het ‘canal’, dat men versmald had door ‘snebben’ (lange schuiten) met
aarde gevuld aan de grond te zetten. Omdat de Staatse Landraad dit gevaar al eerder had onderkend, had
deze reeds tevoren hopman Knoop met proviand en twee stukken geschut naar Niezijl gezonden. Hierdoor
stonden de belegerden er wat proviand betreft beter voor dan de belegeraars (RvF 481-482).
De soldaten van het Staatse garnizoen te Niezijl hadden een dijk doorgestoken, waardoor het lage land
tot aan Enumatil onder water was komen te staan. De overstroming werd nog verergerd door de aanhoudende regen. Het gevolg was dat Verdugo’s soldaten niet meer aan eten en drinken konden komen. Er
brak muiterij uit en, nadat de schans nog eens vergeefs was opgeëist, trokken ’s konings soldaten zich
op 23 oktober 1581, drie weken na het begin van de belegering, in grote wanorde van Niezijl terug (RvF
482). Volgens Phebens wisten Staatse schepen, die ter bevoorrading van Niezijl vanaf de Lauwerszee
arriveerden, met een noorderstorm in de zeilen en gedragen door de vloed, de door Verdugo gespannen
ketting te verbreken. Volgens deze bron hadden de Staatse soldaten ook de uitwateringssluizen opengezet om het zeewater binnen te laten. Een aantal koningsgezinde soldaten kwam om door verdrinking en
onderkoeling (EEPh 88-89). Het Groninger Museum bezit een gedenkpenning ter herinnering aan het feit
dat Niezijl in 1581 de belegering door ’s konings leger doorstond.
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van ons te bevoorraden, enkele schepen met proviand in de schans zonder dat
ik daartegen iets kon doen.5 Bovendien was het zo’n rampzalig slecht weer
geworden, dat het veel moeite kostte onze ruiterij en bagage te redden.

Gedenkpenning, geslagen ter gelegenheid van de succesvolle verdediging van Niezijl (‘Bomsterzijl’)
tegen het koninklijke leger (1581).
Voorzijde:
Degeneres animos / timor arguit / Bo[m]sterzyl Fri[sie] / propugnaculum
‘Vrees is een teken van geestelijke onvolwaardigheid – Bomsterzijl, bolwerk van Friesland’
Achterzijde:
Ad perpetua[m] ser- / vati Bomsterzy- / lensis propugna- / culi memoriam / ducib[us] militib[us]q[ue] / Senatus
ord[inum] Bel[gii] / F[ieri] F[ecit]
‘Ter eeuwige gedachtenis aan het behoud der Bomsterzijlsterschans heeft de Raad van State der
Nederlanden [deze penning] voor de bevelhebbers en soldaten laten maken’
De woorden Degeneres animos timor arguit zijn ontleend aan Vergilius’ Aeneis, boek IV vers 13.

Verdugo voert zijn troepen naar Drenthe en verder naar Twente
Ik keerde terug naar Noordhorn om mij daar te legeren met de Duitsers die
niet hadden willen uittrekken. Ik bleef daar enkele dagen. Vanwege de onophoudelijke regen waren de wegen in een zodanige staat geraakt, dat ik naar
waarheid kan verklaren dat enkelen van ons in de modder zijn omgekomen.
Ik nam hen mee naar Drenthe, een droge en zandige streek,6 en ging de stad

5
6

Hierover is uit andere bronnen niets bekend. Misschien gaat het om dezelfde proviandering als die welke
door Phebens wordt gemeld (zie de voorgaande noot), maar die vertelt niet dat ze door Staatsgezinde
Groningers op touw was gezet.
Verdugo’s verhaal wekt de indruk dat ’s konings leger zich in goede orde van Niezijl terugtrok. In werkelijkheid is er, zoals we hierboven in de toelichting al gezien hebben, sprake geweest van een sauve qui
peut. De berichten daarover – afkomstig van bronnen uit het Staatse kamp – worden bevestigd door het al
eerder geciteerde relaas, dat het Groninger stadsbestuur aan de magistraat te ’s-Hertogenbosch stuurde
(MA ii 275-276).
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Groningen binnen7 om met het stadsbestuur over ons gebrek te spreken en
over de ontevredenheid van onze mensen.8 Ze presenteerden mij twee brieven
van Zijne Hoogheid, de ene in het Frans en de andere in het Spaans, waarin
hij me uitdrukkelijk beval de stad Groningen die soldaten ter beschikking te
stellen, waarom het stadsbestuur vroeg en de Groningers geen andere lasten
op te leggen dan die zijzelf wilden opbrengen.9 In overeenstemming met deze
brieven gaven zij op welke soldaten ze wilden hebben.10 Tot op dit moment
waren er geen heffingen geweest voor het onderhoud van het krijgsvolk, noch
was er iets gestuurd vanwege Zijne Majesteit. Maar vanaf nu begonnen ze
contributies te heffen om de soldaten te onderhouden die zij hadden gevraagd,
totdat het geld van Zijne Majesteit zou komen.11
Ik wist niet hoe ik de rest van de troepen moest onderhouden.12 Daarom
ging ik, in gezelschap van raadsheer Westendorp – die bevindt zich ook daar
aan het Hof13 – met de manschappen naar het land van Twente.14 Dank zij de
hulp van de raadsheer verleenden de inwoners van dit gebied mijn mannen
onderdak en gaven elke soldaat vijf stuivers per dag.
In deze tijd legerden tegen de drie- of vierhon- [23] derd vijandelijke
ruiters, die de slag15 hadden overleefd, zich in het kasteel van Keppel. Dit
gebeurde tegen de zin van de heer van dat huis, die daarover dan ook erg boos

7

8

9
10

11

12
13
14
15
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De Groninger stadssecretaris Alting tekende op 25 oktober 1581, daags na het afbreken van het beleg van
Niezijl, aan dat Verdugo schriftelijk mededeling heeft gedaan van het échec voor Niezijl en tegelijkertijd
om inkwartiering van de soldaten vroeg. Besloten werd Verdugo uit te nodigen voor de Landdag die op
zaterdag 28 oktober 1581 zou worden gehouden. Wellicht heeft Verdugo bij het schrijven van deze regels
aan het bezoek gedacht, dat hij bij die gelegenheid aan Groningen bracht.
Reeds tijdens het beleg van Niezijl waren Verdugo en de autoriteiten van Stad en Lande en Drenthe met
elkaar in botsing gekomen over het punt van de financiering van het leger. Verdugo had geld geëist, maar
men was alleen bereid geweest voor acht dagen bier en brood te leveren. Toen Verdugo daarop reageerde
met de mededeling dat de soldaten dan zelf wel in hun behoeften zouden gaan voorzien, lichtten de
autoriteiten van Stad en Lande en Drenthe hun positie nog eens schriftelijk toe: men had sinds 1580 al
meer dan ƒ400.000 voor het leger opgebracht en was uitgeput. Verdugo moest ervoor zorgen dat het
onderhoud van het leger ten laste werd gebracht van de vijand. ‘Het zou toch de omgekeerde wereld zijn
wanneer soldaten die ter bescherming van ’s konings landen zijn gekomen, de eigen bevolking zouden
ruïneren en die van de vijand ontzien!’ (16 oktober 1582, MA ii 272v-273v).
Deze brieven zijn niet in het Groninger stadsarchief aangetroffen.
Tijdens de bespreking van 28 oktober 1581 hielden Stad en Lande voet bij stuk ten aanzien van hun
weigering op Verdugo’s geldeisen in te gaan. Ze lichtten hun standpunt toe in een brief die zij op 2
november 1581 aan Alexander Farnese schreven (MA ii 271v-272v.). Omdat het gebied van de Marne bloot
stond aan overvallen door Staatse soldaten vanuit Humsterland, moest een deel van het koninklijke
leger achterblijven ter beveiliging van dit gebied. Daarom werden op 4 november 1581 zes vendels naar
de Marne overgevaren. De soldaten legerden zich op de Tammingaborg te Hornhuizen, in Warffum en in
Winsum. Ze kregen daarbij medewerking van de kant van de plattelandsbevolking, die de discipline van
het koninklijke leger verkoos boven de roofpartijen van de Staatse troepen (AE i 321).
Alexander Farnese ondertekende op 26 oktober 1581 een tweetal brieven, één gericht aan Verdugo en één
aan commissaris Francisco Vázquez, waarin hij hen opdroeg de Groningers alle onkosten te vergoeden
die zij boven de normale bijdragen ten behoeve van het leger hadden gemaakt. Daarvoor zouden zij
gebruik moeten maken van de eerste geldzending die de regering naar het noorden zou sturen (26 oktober 1581, rvr 1040.6).
Verdugo liet de prins van Parma weten dat hij zijn leger noodgedwongen moest opsplitsen. Op zijn
beurt meldde de landvoogd vanuit Doornik aan de koning, dat Verdugo zijn succesvolle campagne in
‘Friesland’ wegens geldgebrek had moeten afbreken (CPH ii nr. 490).
Deze tussenzin komt wel in het manuscript voor, maar is door Lonchay weggelaten. Mogelijk gaat het
hier om een aanvulling die Verdugo na de val van Groningen zelf bij een eerder geschreven deel van zijn
memoires heeft genoteerd en die door een latere kopiïst in de tekst is ingevoegd.
Zie ook EEPh 89.
De slag bij Noordhorn.
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was.16 Monsieur van Rijneveldt,17 die te Oldenzaal in garnizoen lag, stelde me
hiervan op de hoogte en liet me ook weten dat de vijand het stadje Bronkhorst
wilde binnentrekken en van plan was zich te verschansen in het kasteel ter
plaatse.18 Ik stuurde hem daarheen om te onderhandelen met de oude gravin,
een zeer godvruchtige dame,19 opdat zij dat kasteel aan ons zou overdragen.
Dat zou ons in staat stellen gebruik te maken van de overgang over de IJssel
naar de Veluwe en de Betuwe.
Verdugo neemt Keppel (3 december 1581)20
Ze stemde daarin toe en onmiddellijk vertrok ik daarheen met een flink aantal
manschappen, die ik in het kasteel in garnizoen wilde leggen. Toen ik met
deze soldaten bij Keppel aankwam, trof ik de reeds genoemde [vijandelijke]
ruiterij in de versterkte plaats aan. Ik bekeek de plaats wat beter en zag dat de
enige bescherming van de ingang aan de tuinzijde van het kasteel bestond uit
een stevige palissade. Om hier binnen te komen was het noodzakelijk de Oude
IJssel over te steken.21 Toen ik stond te kijken hoe ik dit zou kunnen doen,
kwam er een jongeman naar me toe die een familielid van de heer van Keppel
was. Laatstgenoemde had ik gekend als page van de graaf van Mansfeld. De
jongeman zei me dat de heer van Keppel wilde weten of ik hier aanwezig was
of niet.22 Ik vroeg hem hoe hij was overgestoken en hij toonde me een klein
bootje dat ik onmiddellijk onder bewaking liet stellen.
Het werd al laat en ik gaf Monsieur van Rijneveldt opdracht om met
zijn mannen, de compagnie van de baron van Anholt23 en enkelen van mijn
regiment bij het vallen van de nacht positie te kiezen achter het kasteel van
Keppel.24 Ik waarschuwde de genoemde heer dat hij zich moest stilhouden en
de wapens laten rusten, op straffe van hem voor vijand te houden. Voor het
overige was de plaats geheel omringd door grachten met water en aarden wal16 Deze boze kasteelheer was Frederik van Pallandt, heer van Keppel en, sinds 1575, Voorst (zie Nijhoff, ‘De
heeren van Keppel’, 73; Nederland’s Adelsboek 1949, 340).
17 De Utrechtse edelman Joost de Vooght van Rijneveldt, bewoner van het huis Blikkenburg te Zeist, diende
als officier in het koninklijke leger en was gedurende enige jaren garnizoenscommandant te Oldenzaal.
18 Abel Eppens weet te melden dat John Norris en ook Wigbold van Ewsum de beschikking kregen over
Engelse versterkingen en dat ze daarmee naar Bronkhorst trokken (AE i 327).
19 De laatste echte Bronkhorst, de door Karel V tot rijksgraaf verheven Joost van Bronkhorst, was in 1553
kinderloos overleden. De grafelijke titel ging hierna over op Joosts nicht Ermgarde, vrijvrouwe van Wisch
en Borculo. Deze was gehuwd met George, graaf van Limburg en heer van Stirum. Ermgarde overleed in
november 1579. De door Verdugo bedoelde ‘oude gravin’ is vermoedelijk de schoondochter van George
en Ermgarde: Maria, gravin van Hoya en Brockhausen, vrouwe van den Wildenborch. Deze Maria was in
1564 getrouwd met de zoon van George en Ermgarde, Herman Georg, graaf van Limburg en Bronkhorst,
heer van Stirum, Wisch en Borculo. Deze Herman Georg was echter reeds in 1572 overleden, waarna zijn
weduwe Maria op het kasteel Bronkhorst achterbleef. Maria stierf in 1594. Haar zoon Joost was tot 1602
in Spaanse dienst (Nederland’s Adelsboek 1926, 52-53).
20 De datum van dit feit is ontleend aan een aantekening van stadssecretaris Egbert Alting (DA 543). Deze
noteerde dat op 13 december 1581 te Groningen een brief arriveerde van Verdugo, waarin deze mededeling deed van de verovering van ‘de vlecke van Keppell den 3 huius’.
21 Het huis te Keppel ligt op de oostelijke helft van ‘het Eiland’, dat gevormd wordt door een zuidelijke en
noordelijke tak van de Oude IJssel.
22 Frederik van Pallandt zal vernomen hebben dat een koninklijk detachement in de buurt was en wilde
weten of zijn oude kennis Verdugo ook zelf aanwezig was.
23 Jacob van Bronkhorst en Batenburg, heer van Anholt.
24 Het kasteel en de plaats (Laag-) Keppel waren in hun geheel omsloten door verdedigingswerken. Verdugo
was van plan een deel van zijn manschappen via de tuin van het kasteel binnen de omheining te brengen.
Gezien vanuit die positie ligt het dorp Laag-Keppel ‘achter’ het kasteel.
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len. Er waren twee poorten; in die vanwaar de weg naar Emmerik loopt25 liet
ik luitenant [-kolonel] Tassis postvatten met een gedeelte van zijn regiment en
de compagnie haakschutten van de heer de Villiers met mijn compagnie lansiers. Bij de andere poort – aan de Twentse kant26 – posteerde ik mezelf met wat
infanterie en enkele Duitse ruiters onder bevel van Monsieur van Rijneveldt.
Toen ik wist dat allen de hun bevolen posities hadden ingenomen, liet ik hen
weten dat ik schoten zou lossen met de twee veldstukjes, die ik had meegenomen om in het kasteel van Bronkhorst te plaatsen, en dat iedereen [24] dan
aan zijn eigen kant moest aanvallen. Tassis en ik zouden veel kabaal maken en
Rijneveldt moest in stilte aanvallen, want aan hem was de taak om de grootste
slag te slaan.
De vijanden daarbinnen waren bang voor wat komen ging en hadden
hun wagens en bagage reeds geladen. Terwijl ze bezig waren zich klaar te
maken voor het vertrek en de wapens opnamen, openden ze de poort aan de
Emmerikse zijde en begonnen die kant op te vluchten. Tassis viel hen aan, de
heer van Rijneveldt doorbrak het paalwerk27 en viel de sterkte binnen, terwijl
ik via de andere poort binnenkwam. Er was maar een enkele straat in deze
plaats28 en deze stond vol met karren en ruiters te paard met onze mensen
daartussen. Daardoor kwam het dat van de cavaleristen en infanteristen die
daar waren, zich nauwelijks iemand heeft kunnen redden. We maakten vele
goede paarden en ook hun standaard buit en aan onze kant leden we niet meer
schade dan dat luitenant Tassis een schotwond in de wang kreeg.
Raesfelt en Tassis nemen Werth
Nadat dit was gedaan, stuurde ik de voor Bronkhorst bestemde troepen op
weg onder bevel van Monsieur van Rijneveldt. Ikzelf ging met de rest in de
richting van Emmerik om vandaar voorraden op te halen en om te zien of ik
een aanslag op de stad ’s-Heerenberg kon doen.
Ik liet de gracht bekijken waar die het droogst was. Het bleek echter dat hij
vol distels was en dat de wal veel moeilijker te beklimmen was dan mij gezegd
was. Zo komt het [25] dat we die stad niet hebben aangevallen.
Ik keerde terug naar Twente en Monsieur van Raesfelt, een neef van de
baron van Anholt,29 vroeg me hem soldaten mee te geven om daarmee het
stadje en kasteel van Werth,30 in Münsterland, te nemen. Heer van die plaats
was de graaf van Culemborg.31 Deze had daar een aantal soldaten [liggen] die
25 De zuidelijke poort.
26 Aan de noordzijde.
27 De palissade aan de tuinzijde van het kasteel. Hierdoor kon Rijneveldt temidden van de vijandelijke
ruiterij opduiken op het moment dat aan de noord- en zuidzijde van de plaats respectievelijk Verdugo en
Tassis de uitweg versperden.
28 De huidige, noord-zuid lopende, Dorpsstraat.
29 Deze heer van Raesfelt was een zwager van de baron van Anholt en niet zijn neef (‘primo hermano’), zoals
Verdugo schrijft (LCV 259). Mogelijk gaat het hier om Johan (‘de oude’) van Raesfelt, heer van Twickelo,
die in 1604 overleed.
30 Plaatsje aan de Issel, ongeveer zeven kilometer ten westen van Bocholt.
31 Floris I van Pallandt, heer van Culemborg, was aan het hof van Maria van Hongarije opgevoed en in 1555
door Karel V tot graaf verheven. Behalve de grafelijkheid van Culemborg bezat hij ongeveer dertig heerlijkheden. Hij gold als een der rijkste grondeigenaars van zijn tijd. Zijn bezittingen lagen in Gelderland,
Utrecht, Zeeland, Münsterland en het land van Gulik. Tot de heerlijkheden in zijn bezit hoorde ook het
vrijheerschap van Werth. Ofschoon hij het katholicisme lange tijd trouw bleef en Filips II metterdaad had
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zich er niet mee tevreden stelden neutraal te zijn, zoals het land van Münster is,
maar de onderdanen en dienaren van Zijne Majesteit alle kwaad berokkenden
dat zij hun maar konden aandoen. Daarom stuurde ik Tassis [met de heer van
Raesfelt] mee, samen met de soldaten die onder zijn bevel stonden. Ze namen
twee stukken geschut mee van het kasteel van Anholt. Tenslotte namen zij het
kasteel van Werth in, nadat dit zich een dag of twee te weer had gesteld. Het
is tot nu toe in bezit van Zijne Majesteit gebleven.

Het gebied van de Berkel en Oude IJssel

Mendo verslaat de rebellen bij Keppel
Ik had in Keppel een garnizoen van ruiters en voetvolk achtergelaten.32 Met het
oog op de schade die de vijanden ondervonden door toedoen van het [koninklijke] garnizoen in het kasteel van Bronkhorst, in hoofdzaak via de rivier de

gesteund in zijn strijd tegen Frankrijk, werd Van Pallandt een der belangrijksten onder de Nederlandse
edelen die zich tegen de Habsburgse regering verzetten. Om die reden werd hij in 1568 door de hertog
van Alva voor eeuwig uit de Nederlanden verbannen. Nadat de Staten-Generaal op 22 juli 1581 hun trouw
aan Filips II hadden opgezegd, kon Floris van Pallandt naar zijn graafschap terugkeren. Hij overleed in
1598.
32 Egbert Alting noteerde op 23 november 1581 dat Verdugo’s soldaten Bronkhorst hadden ingenomen.
Blijkens een brief van Verdugo zelf heeft hij zich op 3 december 1581 meester gemaakt van ‘thuys ende de
vlecke van Keppell’ (DA 540 en 543). Een week daarna sloot Verdugo met Frederik van Pallandt, heer van
Keppel, een overeenkomst inzake de legering van een garnizoen in het kasteel aldaar. Zie voor de tekst
ervan: Nijhoff, ‘Keppel’, 99-102. Verdugo noemde zich in dit stuk ‘Con. Majest. raet ende superintendent
in den gouvernementen van Vriesslandt, Overijssel, Groeningen ende Linghen’. In de al eerder geciteerde
brief waarin Alexander Farnese de koning meedeelde dat Verdugo zijn campagne in ‘Friesland’ had moeten afbreken, informeerde hij Filips II ook over Verdugo’s succes te Bronkhorst en Keppel en wees op het
strategische belang van beide plaatsen: Keppel ligt op de weg van de Rijn naar het noorden en het bezit
van Bronkhorst verzekert de passage van de IJssel (CPH ii nr. 490).
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IJssel,33 belegerden, beschoten en bestormden ze die plaats, maar slaagden er
niet in hem te nemen. Zij hebben de plaats vele dagen lang belegerd gehouden
en ik ben er enkele keren vanuit Groningen heen gegaan om hulp te bieden.
Ik bracht hen voorraden, haalde er de gewonden en zieken vandaan en liet er
andere, verse soldaten achter.34 Wanneer de vijand vernam dat ik in de buurt
kwam, trok hij zich met zijn artillerie terug in een fort dat hij daar had35 en liet
mij doen wat ik wilde.36
Op een van deze reizen stuurde ik mijn vaandrig Mendo met voorraden
naar het naburige Keppel. Toen hij in de buurt kwam van die plaats, hoorde
hij het lawaai van schermutselingen. Hij ging met de ruiterij vooruit en beval
een aantal infanteristen hem te volgen. Hij stelde vast dat het garnizoen van
Doesburg – dat bestond uit de Engelsen die aan de slag van Noordhorn waren
ontkomen en uit een aantal edelen en soldaten die kort tevoren uit Londen
waren gearriveerd37 – in een bui van lichtzinnigheid uitgerukt was om een
schermutseling te wagen met de bezetting van Keppel. Mendo viel hen aan
en sloeg hen uit elkaar, zodat ze hun toevlucht moesten nemen in een huis.
Ze wilden zich niet overgeven, maar met de hulp van de infanterie die daar
met het escorte arriveerde – die had de pas versneld toen zij het geluid van
de schermutseling had gehoord – en van het garnizoen van Keppel maakten
[Mendo en de zijnen] gehakt van hen.
Het koninklijke leger valt Westerlauwers Friesland binnen
[26] Ik vertrok rechtstreeks naar Groningen en omdat het vroor,38 stuurde ik
de cavalerie en infanterie onder leiding van de baron van Monceau39 naar
33 Het garnizoen van Bronkhorst kon vanuit die basis gemakkelijk de IJssel oversteken en aan de Veluwse
kant van de rivier overvallen plegen.
34 Uit de te Groningen aanwezige bronnen blijkt niet van deze herhaalde bezoeken van Verdugo. Een aantekening van Alting van 3 februari 1582 zou er juist op kunnen wijzen dat Verdugo en zijn gevolg zich vanaf
19 december 1581 tot aan de genoemde datum onafgebroken te Groningen hebben opgehouden.
35 Eppens deelt mee dat de Staatsen in de winter 1581/1582 tegenover Bronkhorst een schans hebben aangelegd. Deze diende ‘um den Isel to bewaeren tegens die malecontenten’ (AE i 336).
36 Op 4 maart 1582 noteerde Egbert Alting het bericht dat Bronkhorst [door de koningsgezinde troepen] was
ontzet, dat er proviand was binnengebracht en dat er een vers garnizoen gelegerd was (DA 551). Dit doet
denken aan wat Verdugo schrijft. De volgorde der gebeurtenissen lijkt echter anders te zijn dan Verdugo zich
herinnerde. Op 21 februari 1582 was Verdugo samen met Tassis uit Groningen vertrokken om in de buurt van
Stadtlohn de ruiters van Schenck en Bülow uit elkaar te jagen (DA 549). Deze hadden dienst gedaan in het
leger van de koning en waren inmiddels afgedankt. Ze hadden echter nog veel geld te goed. Omdat er geen uitzicht was op betaling daarvan, wilden ze een inval doen in het Oldambt om daar kwaadschiks te halen wat ze
goedschiks niet kregen. In Groningen ging het verhaal dat Verdugo de afgedankte ruiters van Schenck gepaaid
had om mee te helpen Bronkhorst te ontzetten en dat hij dat had gedaan met geld dat hij uit Groningen had
meegenomen. Dit uiteraard ten koste van Groningen en omstreken: het geld dat ten behoeve van Bronkhorst
werd uitgegeven, werd aan de rond Groningen gelegerde soldaten onthouden. Die zouden als gevolg daarvan
immers beslist aan het plunderen slaan. Niet voor niets beklaagde het stadsbestuur zich erover geen inzicht
te hebben in de geldstromen ten behoeve van het koninklijke leger (MA ii 304v).
37 Zie de eerder (FV 23) geciteerde passage van Eppens over de uit Engeland gearriveerde versterkingen (AE i
327).
38 Een bevroren bodem is in waterrijke streken als Friesland een noodzakelijke voorwaarde voor troepenbewegingen in de winter. Alting schrijft over ‘eenen geweldigen vorst’ en volgens Eppens was de vorst ‘soe
scarp und strack dat voele luyden doet gefroren bynnen’. Het koude weer hield acht weken aan (MA ii
296 en AE i 329-330).
39 Deze mededeling stemt overeen met de notitie van de Groninger stadssecretaris, die aantekende dat
Verdugo zelf niet meeging, omdat hij ‘etzwat seecklick’ was (MA ii 296). De bronnen uit het Staatse
kamp melden echter eenstemmig dat Verdugo zelf het bevel voerde bij de inval van ’s konings leger in
Westerlauwers Friesland.
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[Westerlauwers] Friesland om daar te halen wat er te halen was.40 Toen hij daar
was binnengevallen beloofden [de Friezen] hem contributies te zullen betalen.
Het weer sloeg echter om en de Friezen kwamen hun belofte niet na.41 Daarop
legerde ik mijn regiment bij de ingang van Friesland in een kasteel van een
edelman die Roden heette,42 samen met enkele compagnieën Duitsers. Van
daaruit probeerden ze in Friesland zoveel mogelijk onheil aan te richten.43 Het
gebeurde vaak dat Friese gevangenen zich liever lieten ombrengen dan dat ze
contributie betaalden.44
Voorjaar 1582: ’s konings troepen hinderen de bevoorrading van
Lochem
De lente kwam en het krijgsvolk dat met Tassis in Twente achtergebleven
was,45 leed gebrek omdat die streek niet langer in staat was zoveel te betalen als ze eerder had opgebracht. Met mijn instemming begaf de genoemde
Tassis zich daarom naar Lochem, met de bedoeling een schans aan te leggen
in de buurt van het huis van een edelman.46 De opzet was om van daaruit de
stedelingen te hinderen bij het binnenhalen van het vele graan dat daar was
gezaaid en van goede kwaliteit was. Tassis kreeg daar gezelschap van de baron
van Anholt, die van het Hof naar huis was teruggekeerd met de titel van kolonel over het regiment van de graaf van Rennenberg. Die was hem door Zijne

40 Verdugo liet deze inval doen op instigatie en met medewerking van de heren van Stad en Lande (JR ii
232 en DA 544). In totaal namen 17 vendels en 150 ruiters aan deze expeditie deel (AE i 331). Ofschoon
Verdugo nauwelijks verwacht kan hebben dat hij heel Friesland weer onder de ‘obedientie des konings’
terug kon brengen, heeft hij blijkbaar toch een poging in die richting willen doen. Achteraf bevestigde
stadssecretaris Alting deze opzet (MA ii 296). Volgens Eppens was de legerleiding erin geslaagd de soldaten tot deze campagne aan te zetten door hun te vertellen dat geld voor hun soldij uit Keulen onderweg
was (AE i 329).
41 Dit is wel een heel summiere weergave van de mislukking waarop deze wintercampagne uitliep. Het leger
slaagde er niet in de Staatse schans bij Oldeboorn in te nemen, moest een aanval op Sneek vanwege
de invallende dooi afblazen en leed zware verliezen (Bor xvii 19 en AE i 332). De koninklijken zagen zich
genoodzaakt naar Drenthe terug te keren zonder ook maar iets van betekenis te hebben bereikt. De gevolgen van deze expeditie waren voor de Ommelanden (en dus ook voor de stad Groningen) desastreus. Bij
wijze van represaille deden de Staatsen, daartoe opgeroepen door Wigbold van Ewsum die op 24 januari
1582 in Oldeboorn het koninklijke leger op zich af had zien komen, invallen in de Marne en de Oosterhorn
van Fivelgo en richtten veel schade aan (JR ii 233). Bitter schreef Alting op 30 januari 1582 dat de twee
koninklijke vendels die daar op kosten van de plattelandsbevolking gelegerd waren, geen poot hadden
uitgestoken om de vijand tegen te houden en dat er nu nog eens twee vendels extra zouden worden
gelegerd, ‘tot meerder verdruckinge ende verdarff van den armen huysman’ (DA 546).
42 Abeko van Ewsum. Net zoals Wigbold van Ewsum naar zijn residentie vaak ‘Nienoord’ werd genoemd,
heette zijn broer Johan ‘Roden’, naar de plaats waar zijn havezate Mensinge lag. Johan van Ewsum overleed in 1570. Zijn zoon Abeko was koningsgezind – hij trouwde in 1583 met een dochter van luitenantstadhouder Johan de Mepsche – en zijn huis te Roden diende als basis voor ’s konings leger.
43 In de maanden april-juli 1582 deden de koninklijken vanuit Noord-Drenthe vele invallen in Westerlauwers
Friesland, maar door de tegenstand van de plaatselijke bevolking waren deze lang niet altijd succesvol
(EEPh 90-93).
44 Over eigen verliezen vertelt Verdugo niets. Als we Phebens mogen geloven waren die echter aanzienlijk
en kwam het ook voor dat de koninklijke troepen onderling slaags raakten om de buit. De rooftocht van
16 mei 1582 liep zelfs uit op een ramp: alle soldaten werden afgemaakt. Er bleef zelfs geen boodschapper
over om het nieuws te komen vertellen (EEPh 91).
45 Het Friese regiment (het ‘Billysche’). Dat van Verdugo zelf had zich bij de compagnieën van het
‘Rennenbergse regiment’ gevoegd die in Roden lagen.
46 Misschien gaat het om het huis Ampsen, even ten noorden van Lochem. Dit huis is van 1546 tot 1928
eigendom van de familie Nagell geweest. Ook het huis Verwolde kan bedoeld zijn, even verder ten noorden van Lochem en ten oosten van Laren.
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Hoogheid gegeven.47 Omdat zij begrepen hadden dat het slecht gesteld was
met de voorraden in die stad, gingen zij er dichter op af met de bedoeling haar
geheel en al te belegeren.48 De baron ging daarop naar Groningen om zich bij
mij te verantwoorden voor hetgeen Tassis en hij hadden gedaan, en om mij te
vragen of ik ook daarheen kon gaan, want – zo zei hij – de vijand zou de stad
ongetwijfeld te hulp willen komen.

Plattegrond van Lochem door Jacob van Deventer.
Aan de noordzijde van de stad stroomt de Berkel; de zuidwaarts lopende weg heet nu Nieuwstad
met in het verlengde daarvan de Zutphenseweg.
Afbeelding beschikbaar gesteld door Canaletto te Alphen aan den Rijn.

47 De heer van Anholt stond bij de koning in een goed blaadje. In een brief van 24 oktober 1581 aan
Alexander Farnese roemde Filips II hem als een van de belangrijkste baronnen van Gelderland en opperde
de mogelijkheid later een beroep op hem te doen (CPH ii nr. 435). In een brief aan de koning die gedateerd
is op 15 maart 1582, een tijdstip dat mogelijkerwijs samenvalt met de door Verdugo vermelde terugkeer
van de heer van Anholt van het Hof, gaf Farnese ook van zijn kant hoog op over de jonge baron (CPH ii
nr. 545).
48 Dit moet in de laatste week van juli 1582 gebeurd zijn, want reeds in het begin van augustus 1582 wordt
melding gemaakt van een inval van Staatse troepen in Drenthe en Groningerland. Het ging hier om een
afleidingsmanoeuvre, bedoeld om het koninklijke leger van Lochem weg te lokken (JR ii 237).
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Ofschoon ze de belegering zonder mijn bevel waren begonnen, was ik, gezien
de gelegenheid die zich voordeed, van mening dat er geen reden was om zijn
verzoek af te wijzen.49 Ik ging meteen met hem mee en nam enig voetvolk
en ruiterij mee.50 In twee dagen tijd arriveerde ik in Lochem, waarbij ik een
weinig [27] infanterie had moeten achterlaten, omdat die niet zo snel kon
marcheren. Toen het dag werd, lieten de baron en Tassis me zien hoe zij de
aanvalswerken hadden opgezet. Ik zag dat zij de ring aan de meest belangrijke
zijde hadden open gelaten en wilde dit haastig herstellen. Op dat moment
zagen we de hulptroepen van de vijand echter al aankomen uit de richting van
Zutphen. Daardoor was het nodig een wat hoger gelegen terrein voor de stad
als wapenplaats te gebruiken. Deze plek lag terzijde van de route die, naar ik
vreesde, het hulpleger zou nemen.51
Toen de vijand dichterbij was gekomen, begon de schermutseling, waaraan
zowel paarden- als voetvolk meedeed. We boekten daarin enkele mooie successen, maar moesten ook verliezen incasseren, want beide partijen beschikten
over veldstukjes die de eskadrons beschoten. Toen de vijanden zagen dat onze
hoofdmacht hen verhinderde [de stad] op grote schaal hulp te bieden, en toen
ze ook bemerkten dat op dat moment de infanterie arriveerde die ik vanuit
Groningen had meegebracht, besloten ze op een andere manier voorraden de
stad in te krijgen. Ze lieten elk van hun ruiters een paar zakken graan pakken
die ze voor dit doel hadden klaargemaakt. De cavaleristen moesten vervolgens
een bliksemaanval doen en de zakken afwerpen op de oever van de gracht.
Omdat ik al wel had vermoed dat zoiets stond te gebeuren, posteerde ik een
gedeelte van onze cavalerie op een holle weg naast de heuvel. Zo zouden onze
ruiters de vijanden tijdens hun snelle actie in de richting van de stad van opzij
kunnen aanvallen.
De cavalerie van de vijand, die veel talrijker was dan die van ons, zette
zich in beweging en deed net alsof ze een schermutseling wilde aangaan. Hun
ruiters stormden in volle vaart naar voren en voerden hun taak uit, waarbij ze
weinig of geen verliezen leden. Ikzelf bevond me aan een andere zijde en had
onze cavalerie wel bevel gegeven tot de aanval, maar de ruiters kwamen pas
zo laat in actie, dat het niets uithaalde. De schermutselingen duurden voort,
49 Wie een stad wilde belegeren moest er rekening mee houden dat hij zijn leger gedurende een langere
tijd immobiel maakte en ondertussen dus niets anders kon doen. Verdugo dacht dat de belegering van
Lochem niet lang zou hoeven te duren en dat er gedurende de rest van de zomer nog genoeg tijd zou
overblijven voor andere operaties. De betekenis van Lochem was groot, zowel in strategische als in psychologische zin. Door het bezit ervan zouden de koningsgezinden een vrije doortocht krijgen van en naar
het noordelijke kustgebied. Voor de stad Groningen betekende het dat het handelsverkeer van en naar
Keulen en elders niet langer een grote omweg door Münsterland hoefde te maken.
50 De kroniekschrijver Johan Rengers deelt mee dat te Roden vijf vendels van Verdugo’s Waalse regiment
achterbleven met de heimelijke bedoeling om zich ondertussen ‘mit listen’ van de stad Groningen
meester te maken (JR ii 237). Geruchten dat ’s konings strijdmacht de stad wilde binnendringen waren
er ook een half jaar eerder al geweest. Ten tijde van de mislukte expeditie van het koninklijke leger in
Westerlauwers Friesland (januari 1582), ging het verhaal dat het de koninklijken eigenlijk om de stad
Groningen te doen was. De legerleiding had geen vertrouwen in de stadjers en zou Groningen het liefst
ingenomen en bezet hebben (AE i 330). Wat er waar is van deze ‘heimelijke bedoeling’, is niet meer te
achterhalen. Zeker is alleen dat eind juli 1582 vijf vendels van Verdugo’s eigen Waalse regiment, in strijd
met het advies van Stad en Lande, vanuit Roden naar de Schuitenschuiversschans zijn gekomen (MJ i
132v-133). Dit was een omwalde voorstad aan de zuidoostzijde van de stad Groningen. Hier woonden
de als fanatiek koningsgezind bekend staande turfschippers. Wat er ook achter deze manoeuvre heeft
gezeten, zij was erg slecht voor het imago van Verdugo. Het toonde aan dat hij ofwel onbetrouwbaar was,
ofwel niet bij machte was zijn leger in de hand te houden.
51 Het gaat waarschijnlijk om de enk ten zuiden van Lochem.

Boek II 1581-1582

119

maar het kwam die dag niet tot een echte veldslag. Het verschil in sterkte
van de ruiterij was groot en ik kon niet optrekken naar de plek waar de vijand zich bevond zonder mijn eskadrons te verbreken. De vijand had de zijne
opgesteld voor een natuurlijke laagte in het veld, waarin hij zijn artillerie had
geïnstalleerd. Opzij daarvan stond, in keurige discipline, zijn gehele cavalerie.
Tevreden met de geringe voorraad die hij de stad in had weten te brengen,
begon de vijand zich terug te trekken.
[28] Ofschoon het toen al behoorlijk laat was, had ik op dat moment wel
graag slag willen leveren. Dat was toen gemakkelijker geweest om te doen,
met meer kans op succes en ook beter in tactisch opzicht, omdat de vijand zijn
sterke positie verlaten had. Ik sprak erover met de bevelhebbers van het leger,
maar die vonden het geen goed idee. Bij enkelen van hen miste ik ook de
krijgslust die ze gewoonlijk aan de dag legden, wanneer het hun juist verboden werd te vechten of wanneer het om de genoemde redenen52 niet geraden
was om slag te leveren. Zo zie je maar weer dat er ook in dit nare vak, net zoals
in andere, hypocrisie en arglist voorkomen.
Verdugo richt versterkingen op rond Lochem
Nadat de vijand zich had teruggetrokken, gaf ik het leger bevel zich daar in te
graven en een schansje op te werpen. Er werden nog andere noodzakelijke versterkingen in de buurt van de stad gemaakt, welke ik toedeelde aan en onder
bewaking stelde van de regimenten en kapiteins die ik daar had.53 Ik stuurde
snel een bode naar Zijne Hoogheid om hem te laten weten in wat voor situatie
ik de troepen [voor Lochem] had aangetroffen en dat ze geen kant uitkonden. Ik meende dat ik het leger niet aan zijn lot kon overlaten zonder daartoe
bevel te krijgen, maar dat ik ook de belegering niet zomaar kon afbreken nu
zij eenmaal begonnen was.54 Om die reden en met het oog op de gelegenheid
die zich voordeed, vroeg ik hem om instructies voor wat me te doen stond en
verzocht ik hem om mij meer soldaten ter beschikking te stellen, samen met
de middelen om hen te onderhouden. Immers, doordat mijn mannen gebrek
leden, moesten ze voortdurend hun vaandels geheel of bijna geheel onbe52 Een ongunstig verschil in sterkte en het feit dat het leger zijn formatie zou moeten verbreken om zich te
kunnen verplaatsen.
53 Verdugo liet rond Lochem zo’n 16 of 17 schansen aanleggen en richtte een grote sterkte in op de heuvel
(de Lochemer berg; Bor xvii 32). Ondertussen pleegden de Staatsen bij wijze van afleidingsmanoeuvre
invallen in Drenthe en Twente. Volgens Egbert Alting haalden de rebellen alle vee weg dat ze tussen
Coevorden en Groningen aantroffen, staken in heel Drenthe huizen en schuren in brand en namen de
plattelanders gevangen. Ook het schathuis van Joost Lewe te Peize moest het ontgelden. Alles bij elkaar
werden wel 30 kerspelen in Drenthe en Twente getroffen. Ook in het noorden maakten de Staatsen dankbaar gebruik van de afwezigheid van de koninklijke garnizoenen. In de nacht van 7 op 8 augustus 1582
voeren ze met 300 of 400 man in kleine schepen naar de Marne en stichtten brand in Leens en omstreken. Tijdens de raid op de Marne stegen de rookwolken zo hoog ten hemel, dat ze vanaf de bolwerken
van Groningen zichtbaar waren. Vanuit Niezijl werd geplunderd en gebrand in de buurt van Aduard en
in Leegkerk (1-8 augustus 1582; EEPh 93, JR ii 237, DA 564, MJ i 132v-133). Verdugo werd bij brief van 8
augustus 1582 vanuit Groningen op de hoogte gesteld van de inval. De heren van Groningen waarschuwden hem bij deze gelegenheid dat dit soort invallen beslist moest worden verhinderd. Als dat niet lukte
zou het onmogelijk worden om de vier vendels te onderhouden, die ter bescherming van Groningerland
in de Ommelanden waren gelegerd.
54 Verdugo hield zich in principe niet verantwoordelijk voor de situatie, omdat de belegering zonder zijn
voorkennis door zijn ondergeschikten op touw was gezet. Anderzijds heeft hij, zoals hijzelf schrijft, in
tweede instantie met de onderneming ingestemd en ook de leiding erover op zich genomen.
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waakt achterlaten om op zoek te gaan naar leeftocht. Ofschoon graaf Karel van
Mansfeld55 met een flinke hoop volk in de Kempen rondtrok, kwam er destijds
niets mijn kant op en ik kreeg ook geen antwoord van Zijne Hoogheid.56
De graaf van Hohenlohe slaagt er toch in Lochem te bevoorraden
Omdat het door de ruiters aangevoerde graan in enkele dagen op was, besloot
de vijand de stad met alle beschikbare strijdkrachten te hulp te komen en slag
te leveren. De prins van Oranje kwam tot dit besluit vanwege het feit dat de
naburige steden, vooral [29] Zutphen en Deventer, dreigden zich aan Zijne
Majesteit te zullen overgeven wanneer Lochem niet geholpen zou worden. Zo
kwam de graaf van Hohenlohe met het grootste gedeelte van het krijgsvolk
waarover zij beschikten. Met hem kwamen vele andere bevelhebbers en kolonels mee. Onder hen bevonden zich de drie gebroeders graven Van den Berg,57
die destijds de vijand dienden, de graven Willem en Filips58 van Nassau, een
andere broer van de graaf van Hohenlohe en de kolonels Smith,59 IJsselstein,60
d’Alennes61 en Hesnoy, de Fransman,62 en anderen, met enkele kanonnen om
onze versterkingen te beschieten. Aldus toegerust kwamen zij op 27 augustus
1582 in ons gezichtsveld.
Er ontbrandden flinke schermutselingen en terwijl die aan de gang waren,
kregen kapitein Guzman – die toen van mijn regiment was – en Bartholome
Sanchez – deze dient er tegenwoordig in – van een van de vijanden te horen,
dat ze mij moesten zeggen dat ik mij op de heuvel moest verschansen, omdat
zij met een groot en goed uitgerust leger kwamen.63
De vijand sloeg zijn kamp op achter de rivier de Berkel, die langs de muren
van de stad stroomt.64 Er was een brede weg die rechtstreeks leidde naar de
55 Karel van Mansfeld was een zoon van Peter Ernst van Mansfeld en Verdugo’s zwager.
56 De gouverneur-generaal beschikte niet over de middelen om aan Verdugo’s verzoek te kunnen voldoen.
In een brief van 4 juli 1582 aan Filips II beklaagde hij zich erover dat hij geen geld had om in het noorden
iets te ondernemen (CPH ii nr. 634).
57 Frederik, Herman en Oswald van den Berg waren zonen van graaf Willem van den Berg en Maria van
Nassau. Maria van Nassau was een zuster van Willem van Oranje, zodat de gebroeders Van den Berg
neven (oomzeggers) van de aanvoerder van de opstand waren.
58 Willem Lodewijk (1560-1620) en Filips (1566-1585) van Nassau waren zonen van Willem van Oranje’s
broer Jan de Oude, en dus eveneens neven (oomzeggers) van de prins van Oranje.
59 John Cunningham, alias Smit of Smith, was in 1579 luitenant-kolonel van een regiment dat onder bevel
stond van Willem Lodewijk van Nassau. In 1580 kreeg hij–met de rang van kolonel–het commando over
twee compagnieën Schotten. Op 7 oktober 1581 wordt hij vermeld als assistent van Willem Lodewijk in
Friesland (SL i 53 en 226).
60 Christoffel van IJsselstein was het jaar tevoren bij Goor krijgsgevangen gemaakt door Maarten Schenck
van Nideggen en sinds enkele maanden weer op vrije voeten (SL i 211).
61 Antoine d’Alennes, voerde sinds 1578 het bevel over een regiment. In 1579 koos hij de kant van de koning.
In 1584 is er toch weer sprake van een Frans regiment onder bevel van kolonel d’Alennes (of Dalain) dat
aan de Staatse zijde staat (SL i 46, 51 en 152).
62 In de vertaling zijn de namen opgesomd naar de editie van Lonchay. De uitgave van 1872 (p. 37) heeft:
‘de kolonels Smit, Ifelstein, Lalayne en de Fransman Hesnoy’; in de Italiaanse editie staat: ‘de kolonels
d’Alayne en d’Hesnoy, Fransen’ (GF 50). Misschien is dit laatste correct en slaat ‘Fransman’ zowel op
d’Alennes als op Hesnoy.
63 De Staatse legermacht die Lochem te hulp kwam bestond uit 3500 man te voet en ongeveer 1000 ruiters.
Verder had men inderdaad, zoals Verdugo schrijft, enig geschut bij zich (Bor xvii 32).
64 De Berkel stroomt aan de noordzijde langs Lochem. Een op 30 augustus 1582 gedateerd relaas dat
vermoedelijk op bevel van Verdugo is opgesteld en een veel uitvoeriger en nauwkeuriger beschrijving
van de gebeurtenissen bevat, maakt onder meer duidelijk dat Verdugo’s voorstel om slag te leveren op
weerstand van zijn officieren stuitte (LCV 29 noot 1).
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plek waar Tassis een schans had opgeworpen. Deze was omgeven door een
droge en zandige gracht. De vijand wilde deze versterking innemen en legde
dus loopgraven aan, stelde zijn geschut op en begon een bombardement. Vanaf
de heuvel waar ik mij met de eskadrons bevond, stuurde ik voortdurend verse
troepen naar voren. Deze konden zich in onze loopgraven veilig bewegen.
De projectielen van de vijandelijke artillerie kwamen aanvankelijk [30] de
schans binnen, waar ze veel schade aanrichtten. Maar kapitein Camminga,65
die tot het regiment van de baron van Billy behoorde en zich in die versterking
bevond, was een moedig soldaat en had zich daarbinnen zo goed verschanst,
dat de schade die door het geschut werd veroorzaakt, beperkt bleef. De vijand
zag dat hij iets van een toegang tot de schans had gemaakt en stuurde, ter
voorbereiding van een stormaanval, enkele Franse kapiteins erop uit om het
resultaat van de beschieting beter te bekijken. Dezen zagen dat de schans en
de grachten vol soldaten waren en dat zijzelf bij een stormaanval grote verliezen zouden lijden, omdat ik, vanaf de heuvel waar ik mij bevond, de sterkte
veilig te hulp kon komen via onze loopgraven. Gedurende dit alles hielden de
schermutselingen niet op.
De belegerden zagen dat de vijand maar weinig succes had. Vanaf een toren
konden ze ook zien dat er niet veel soldaten waren in een schans bij een molen,
die een eindje stroomopwaarts lag en waarover de baron van Anholt het bevel
voerde. Velen [van de bezetting ervan] waren komen kijken naar wat er in de
schermutselingen gebeurde. Vanuit hun schans was dat niet te zien, omdat de
stad er tussenin lag. De belegerden deden een vertwijfelde uitval, namen de
schans in en slachtten de meesten van de soldaten daarbinnen af, die helemaal
geen rekening hadden gehouden met de mogelijkheid van een plotselinge
aanval. Ze rapporteerden het gebeurde aan de graaf van Hohenlohe, die net zo
min als ik vanuit het kampement had kunnen zien wat er was gebeurd. Met
de rivier tussen beide legers in trok de graaf met zijn strijdmacht en voorraden
op om via de ingenomen schans de stad binnen te gaan.66 De baron van Anholt
had wel wat zorgvuldiger met deze versterking kunnen omspringen, want hij
hoefde niets anders te doen.
Via de schans bracht de vijand zoveel voorraden de stad binnen als hem
beliefde. Ik begreep dat het tenslotte moest uitlopen op een veldslag. Daarom
haalde ik uit al mijn schansen soldaten bij elkaar en stelde hen als één legerkorps op. Naar de graven Van den Berg me later hebben verteld, was het de
bedoeling van de vijand geweest om naar het dorpje Borculo in het land van
Münster te gaan, vanwaar onze levensmiddelen werden aangevoerd. Door
deze aanvoerlijn af te snijden wilde hij me dwingen in wanorde [van Lochem]
weg te trekken, waarna hij me zou aanvallen. Als God ons niet op een andere
manier had geholpen, zouden ze ons ongetwijfeld in een netelige positie hebben gebracht. Dit dan als gevolg van een onachtzaamheid, die in de oorlog
vaak de oorzaak is van aanzienlijke verliezen.
65 Tiete van Camminga was een katholieke edelman uit Leeuwarden die in 1580 met vrouw en kinderen uit
Friesland was uitgeweken (Hoogland, ‘Conscriptio exulum’, 335).
66 Het Staatse leger was vanuit het noorden Lochem genaderd. De schermutselingen hadden zich aan de westzijde van de stad voorgedaan, waar zich ook Camminga’s schans bevond. Verdugo zat met zijn leger op de enk
ten zuiden van Lochem. De onder bevel van Anholt staande schans bevond zich ten oosten van de stad. Na
de verovering van die versterking trok Filips van Hohenlohe via de noordelijke oever van de Berkel oostwaarts
aan de stad voorbij naar de veroverde schans om te proberen via die plek Lochem binnen te komen.
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Het komt tot een treffen voor Lochem (29 augustus 1582)
[31] Gedurende al deze tijd gingen de schermutselingen zonder onderbreking
door. Toen duidelijk werd dat ze in hun opzet waren geslaagd, werden de vijanden zo overmoedig, dat ze met een flinke bende soldaten een aanval deden
in de richting van ons onderkomen.67 Ik had de bewaking daarvan in handen
gegeven van kapitein Camminga en die verdedigde zich dapper. Vanaf mijn
heuvel zag ik wat er gebeurde en ik zag ook dat het hele leger van de vijand
in die richting marcheerde. Ik daalde daarom met mijn manschappen af, liet
in een schansje daarboven kapitein Dekama68 achter met diens eigen compagnie en enkele van mijn regiment, en ging op ons onderkomen af. Omdat het
onmogelijk was om met mijn eskadron frontaal op de vijand af te gaan, was
ik gedwongen dat van opzij te doen. Ik had maar weinig cavalerie, terwijl de
vijand over veel meer beschikte. Om die reden stelde ik mijn ruiters vlak naast
ons voetvolk op. Ze moesten daar blijven staan om de vijandelijke ruiterij op
te wachten. Toen die in een wilde charge kwam aanzetten, ving ik haar in
volle galop op. Beide partijen streden hardnekkig en vele mannen en paarden
stortten ter aarde. Omdat ik zag dat wij hierbij niet in het voordeel waren,
haalde ik uit het eskadron voetvolk een paar rijen hellebaardiers, piekeniers
en zwaarddragers, beval de anderen stand te houden en, omdat de rest van het
leger van de vijand in beweging was, gaf ik kapitein Dekama bevel met de
manschappen die ik op de heuvel bij hem had gelaten, een charge uit te voeren
en in de flank aan te vallen, zoals ook ikzelf deed met de mannen die ik uit het
eskadron had gehaald. Op die manier verwondden we hun paarden in de buik
en brachten de vijand zoveel mogelijk verliezen toe. De vijanden sloegen op de
vlucht en namen daarvoor de weg waar ik mijn eskadrons had staan.
Gedurende die drie dagen en twee nachten zijn we met de wapens in de hand
te velde geweest. De soldaten hadden daarin vele greppels gegraven om veilig te zijn tegen het geschutvuur vanuit de stad. Deze greppels veroorzaakten
echter lelijke valpartijen bij de vluchtende vijandelijke cavalerie en ook bij
de onze, die de achtervolging had ingezet. De rest van het vijandelijke leger
maakte halt toen het zag dat zijn ruiterij verslagen was, met uitzondering van
de troep van graaf Frederik en andere heren, die bezig was het onderkomen
van Camminga aan te vallen en slag leverde met ons eskadron. Een van de
vijanden slaagde erin te paard tot de vaandels door te dringen en pikte er een
mee, de vaandrig dood ter aarde liggend achterlatend.69 Dit is het eerste vaandel dat daar verloren is gegaan ten [32] tijde van mijn bevelhebberschap.
De piekeniers hebben de aanval erg goed weerstaan en brachten de vijand zware verliezen toe. Toen ik vanaf mijn heuvel zag dat daar beneden
67 De Waalse ritmeester Alfonse de Chastelet dacht bij deze gelegenheid lauweren te kunnen oogsten door
de vijand op de heuvel aan te vallen. Hij vond echter de dood en ‘myt sijn hoeff’ werd ‘gespelet’ (AE i
389). Zie echter de mededeling van Phebens over De Chastelet hieronder.
68 Nadat Dirk Sonoy de stad Stavoren had veroverd, werden de koningsgezinde troepen uit alle schansen in
Westerlauwers Friesland verdreven. Ook Reint Dekama, hopman in het koninklijke leger, viel met vrouw
en kinderen in handen van de Staatsen (11 mei 1581, AE i 295). Zijn losgeld werd bepaald op ƒ8000. In
september 1581 arriveerde hij als vrij man in Groningen (MA ii 261). Vanaf dat moment deed hij weer
dienst in het koninklijke leger.
69 Volgens Phebens was het Alfonse de Chastelet die dit huzarenstukje uithaalde (EEPh 94); Eppens heeft
deze Waalse officier al eerder laten sneuvelen (AE i 389).
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slag geleverd werd, staakte ik de achtervolging van de vijandelijke cavalerie,
haalde de soldaten daar bij elkaar en liet allen voor de tweede keer bidden.
Daarop daalde ik af om ons eskadron en onze vaandels te bemoedigen. Toen
ik aankwam gaf de vijand op. Ik volgde hem tot aan de poorten van de stad
en als enkelen van de onzen er niet in geslaagd waren de poort te sluiten,
zouden we allemaal in het gedrang en door elkaar naar binnen zijn geraakt. Ik
volgde met de cavalerie de manschappen die linksaf geslagen waren. Omdat
de brug vernield was, stuurde ik Mendo met enige ruiters achter de vijanden
aan het water in. Zelf keerde ik terug, de infanterie tegemoet, die al achter mij
aankwam. Ze vroegen me verlof om de schansen te bestormen die de veertien
Franse compagnieën bezet hadden gehad. Omdat ik zag dat ze zo strijdlustig
waren, stemde ik toe. Nadat ze voor de derde maal hadden gebeden, vielen ze
meteen met zoveel dapperheid aan, dat ze de sterkten innamen en het grootste deel van de Fransen zich terugtrok, de stad in. De onzen troffen bij het
materieel van de vijand ook enkele veldstukken (het grof geschut hadden de
vijanden reeds binnen gebracht) en haalden de bagage weg. De buit was rijk
omdat er in het vijandelijke kamp vele edellieden waren.
De graaf van Hohenlohe bevond zich in de stad en zag dat er slag geleverd
werd zonder dat hij daartoe bevel had gegeven. Hij deed een uitval, maar kon
niets uitrichten omdat zijn manschappen reeds verslagen waren. Hij vroeg
daarom de drie gebroeders graven Van den Berg binnen te blijven en beloofde
hun te hulp te komen, hetgeen hij later ook deed. Met hen bleven de Franse
compagnieën in de stad met hun kolonel en vele anderen van de ruiterij en
infanterie. Zij lieten echter vele paarden achter tussen de beide grachten van
de stad. Enkele daarvan werden ’s nachts door onze soldaten vandaar weggehaald. Het beleg werd voortgezet omdat er zoveel volk binnen was, dat de
nieuwe voorraden spoedig op zouden zijn.70

70 Phebens meldt dat de bevolking en het garnizoen van Lochem hierna de aangevoerde voorraden moesten
delen met de 200 manschappen die hun toevlucht hadden moeten nemen binnen de stadsmuren (EEPh
93). Volgens Bor moesten er na de bevoorrading zelfs meer dan 800 monden extra gevoed worden (Bor
xvii 32-32v). Mogelijk is Phebens’ opgave inderdaad veel te laag. Eppens zegt dat ‘daer wol 13 vendelen
van den heren van Bergen volck in vloden weren myt 140 perden’. Deze zegsman weet ook te melden dat
Verdugo bij deze strijd zelf gewond is geraakt en na afloop ervan naar Lingen is getrokken (AE i 389). In
een rapport over Verdugo’s militaire operaties in Gelderland en ‘Friesland’ heet het dat de vijand bij deze
gevechten ongeveer 600 man heeft verloren (CPH ii nr. 665).
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[33]

Boek III — 1582-1583
Het strategisch belangrijke Lochem geeft zich niet gewonnen en het
koninklijke leger moet zich terugtrekken. Verdugo’s troepen weten zich
wel meester te maken van Steenwijk en Zutphen.
Aan het Hof wordt het Verdugo kwalijk genomen de belegering van
Lochem te zijn begonnen
Ik zond kapitein Frias1 naar het Hof met de standaarden en vaandels die veroverd
waren en met het verzoek aan Zijne Hoogheid dat hij me assistentie zou verlenen
om het beleg, dat zoveel arbeid en bloed had gekost, af te maken.2 Later hoorde ik
echter dat er in de raad heren waren geweest die zeiden dat ik straf had verdiend,
omdat ik zonder bevel van hogerhand mijn bewegingsvrijheid had opgegeven
door aan een belegering als deze te beginnen. Het gevolg van deze goede diensten was dat men mij later behandeld heeft op een manier, die ik had kunnen
verwachten van de ergste vijand die ik in al mijn Friese jaren heb gehad. Wat
het meest schadelijk is geweest voor de dienst van Zijne Majesteit – zo zie ik het
achteraf – is juist de lasterlijke jaloezie waarmee men mij heeft bejegend.
Verdugo gaat door met de belegering van Lochem, maar de rebellen
bereiden een reddingsactie voor
[34] In de verwachting dat ik assistentie zou krijgen, besloot ik het beleg voort
te zetten. Tegelijkertijd zag ik dat de vijand bezig was hulp voor te bereiden
voor de belegerden. Ik had gebrek aan alles, in het bijzonder aan buskruit,
en ben daarom naar Lingen hier gekomen3 om de drost4 te vragen mij dit te
leveren, aangezien het nergens anders voorhanden was. Maar hij weigerde
het me, omdat ik nog geen aanstellingsbrief als gouverneur had.5 Hij vond dat
hijzelf meer baas was van die plaats dan de koning. Uiteindelijk gaf hij me wel
kruit, maar ik moest mijn vrouw en twee dochters als onderpand achterlaten
en zweren dat ik hen niet zou weghalen zonder te hebben betaald of het kruit
te hebben teruggegeven.
Terwijl ik hiermee bezig was, kwamen graaf Karel van Mansfeld, Monsieur
de Haultepenne6 en de graaf van Hoogstraten7 te hulp met een flinke hoop ruiterij en voetvolk. Die waren daar8 aangekomen zonder daartoe bevel te hebben

1
2
3
4
5
6
7
8

Vázquez noemt hem Alonso Frias de Burgos (LCV 33 noot 2).
Wellicht heeft Verdugo zijn verzoek vergezeld doen gaan van het eerder vermelde rapport over de krijgsverrichtingen in ‘Friesland’ en voor Lochem (CPH ii nr. 665).
Het gebruik van het woord ‘komen’ in plaats van ‘gaan’ doet in deze context vreemd aan. Het is verklaarbaar wanneer men bedenkt dat Verdugo zijn memoires te Lingen heeft geschreven.
In 1582 was de Overijsselse edelman Ernst Mulert drost te Lingen.
Zie hiervoor de inleiding, p. 17.
Claude de Berlaymont, heer van Haultepenne (1555-1587), was de zevende zoon van staatsraad Charles
de Berlaymont. Op 18 juni 1581 veroverde hij Breda voor de koning, waarna hij commandant werd in die
stad. Later in hetzelfde jaar maakte hij zich meester van Eindhoven.
Guillaume de Lalaing, graaf van Hoogstraten (1563-1590).
Voor Lochem.
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ontvangen.9 Op het bericht van hun arriveren ben ik met het buskruit naar ons
leger gegaan. Daar hoorde ik van hen en van enkele van mijn spionnen, dat
de vijand de stad Lochem te hulp wilde komen met alle strijdkrachten die de
hertog van Alençon uit Frankrijk had meegebracht, en met het krijgsvolk dat
de Staten hier10 hadden.
Op hevig aandringen van de graaf van den Berg (vanwege zijn drie zonen11)
en van de graaf van Hohenlohe (vanwege het feit dat hij hun zijn woord gegeven had dat hij hen zou helpen), en ook omdat zij neven waren van de prins
van Oranje, besloten de Staten het [35] hulpleger op pad te sturen onder bevel
van de genoemde graaf. Met hem kwamen ook generaal Norris, degene die
verslagen was in Noordhorn, en vele andere edellieden.
Twee of drie dagen voordat [onze] hulptroepen waren aangekomen, was
het leger van de vijand versterkt met tweeduizend goed gewapende en gedisciplineerde Gascogners, onder wie vele edellieden, die over zee vanuit hun
land waren gekomen.12 Zij stonden onder bevel van Monsieur de Buree, een
Gascogner. Ook kwamen er voor hem nog eens vijftienhonderd Duitse ruiters,
naar men zegt afkomstig van graaf Karel van Mansfeld sr.13
Onenigheid en verraad in het koninklijke leger
Met heel deze strijdmacht14 kwam de vijand ons opzoeken. In mijn afwezigheid had de heer graaf Karel15 zich gelegerd aan die zijde van de stad, waar de
vijand met zijn leger kwam aanmarcheren.16 Het was zijn bedoeling de stad in
haar geheel in te sluiten. Omdat het een omvangrijk leger was dat op ons af
9

10
11
12
13

14

15
16
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Een wat sarcastische verklaring voor het feit dat deze versterkingen van flinke omvang waren. Later zal
Verdugo bij herhaling zeggen dat hij nooit genoeg hulp heeft ontvangen, omdat hij door de regering – en
vooral door de prins van Parma – onvoldoende serieus werd genomen. Voor Lochem kreeg hij die versterkingen wel, maar dat kwam enkel doordat, zo meende Verdugo, Parma daar niets van wist en daartoe dus
ook geen bevel gegeven had. Verdugo vergist zich echter. Op 16 september 1582 liet Alexander Farnese
de koning weten dat hij graaf Karel van Mansfeld en de heer van Haultepenne naar het noorden had
gestuurd om Verdugo te helpen (CPH ii nr. 671).
Het ms. heeft por aca, Lonchay (in navolging van de editie van 1610) en Frisa. Dit laatste is als een interpretatie te beschouwen. Vanuit Lingen gezien betekent por aca (‘hier in de buurt’).
Zie het commentaar bij FV 29. De graven Oswald, Frederik en Herman van den Berg hebben op 29
augustus 1582 hun toevlucht gezocht binnen de muren van Lochem (zie hierboven, FV 32).
Gascogne is het gebied in het zuidwesten van Frankrijk, dat de huidige regio’s Aquitaine en Midi-Pyrénées
omvat. De naam Gascogne is tegenwoordig niet meer in gebruik als aanduiding voor een administratieve
eenheid.
Zo staat het in het manuscript (‘del conde de Carlos de Mansfeld el viejo’). Lonchay’s editie heeft (in vertaling): ‘afkomstig van de oude graaf Karel, die men van Mansfeld noemde’. Deze Karel van Mansfeld was
een achter-kleinzoon van graaf Gunther III van Mansfeld, net als Peter Ernst van Mansfeld, die gouverneur was van Luxemburg, schoonvader van Verdugo en vader van Karel van Mansfeld jr.
De opgaven van de omvang van het Staatse ontzettingsleger lopen sterk uiteen: Bor heeft het over 5000
man te voet en 2500 te paard (Bor xvii 32v), Phebens telt 10.000 man te voet en 2600 paarden (EEPh 94)
en Eppens weet te melden dat er 55 vendels te voet waren en 2000 cavaleristen (AE i 389). Johan Rengers
geeft de meest gedetailleerde informatie. Volgens hem bestond de Staatse infanterie, afgezien van de
troepen die al in de buurt waren en zich op 30 augustus 1582 op Deventer hadden teruggetrokken, uit
1800 Gascogners, 5 vendels Fransen, 11 vendels Schotten en 9 vendels ‘Duitsers’. Daarnaast waren er 6
Franse en 3 Engelse ruiterbenden, de laatste onder bevel van John Norris (JR ii 238).
Verdugo’s zwager.
Het Staatse leger kwam uit noordelijke richting. Het had zich op de heide tussen Zutphen en het huis
Dorth (aan de weg naar Bathmen op de grens met Overijssel) opgesteld en trok op het huis Verwolde af,
waar de koninklijken een sterke schans hadden gelegd (Bor xvii 32v). Hoogstwaarschijnlijk bevond Karel
van Mansfeld zich in deze schans, die op korte afstand ten noordoosten van Laren lag en op c. 7 km. ten
noord-noordwesten van Lochem.
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kwam, liet ik de verschansingen goed bevoorraden. Terwille van de te leveren
tegenstand zei ik de baron van Anholt, dat hij iemand naar zijn schans moest
sturen, opdat zich niet herhalen zou wat eerder was gebeurd. Ik herinner
mij dat ik hem in aanwezigheid van graaf Karel gezegd heb dat hij niet zelf
hoefde te gaan, maar iemand moest sturen. Maar hij, goed edelman als hij was,
verkoos in eigen persoon te gaan en doordat hij groot van gestalte was en de
soldaten de loopgraven die naar het fort liepen niet erg diep hadden gemaakt,
herkenden graaf Herman en zijn broers hem. Naar ze me later hebben verteld,
lieten ze op hem schieten, omdat ze vanwege de een of andere kwestie in de
privésfeer een appeltje met hem te schillen hadden. Hij kreeg een kogel in de
nieren waaraan hij naderhand overleed. Dit was een groot verlies, want bij
leven zou hij een groot dienaar van Zijne Majesteit zijn geweest.
[36] Het leger van de vijand kwam recht op het kwartier van graaf Karel af.
Ik ging hem daarom vragen of wij ons allen niet bij elkaar zouden voegen. Op
die manier zouden we tenminste nog wat voorstellen; wanneer we van elkaar
gescheiden bleven, waren we echter niets. Hij wilde echter beslist niet van
zijn plaats wijken en verkoos ter plaatse slag te leveren. Ofschoon ik hem wat
manschappen van mijn regiment ter beschikking had gesteld, zag ik wel dat
hij verloren zou zijn als hij daar bleef en dat, als hij het onderspit zou delven,
vervolgens het hele leger onvermijdelijk ten onder zou gaan. Verder was het
duidelijk dat ik mij niet bij hem kon voegen, want in dat geval zouden ons
kamp en de verschansingen verloren gaan, met het gevolg dat we geen veilige
aanvoerroute voor onze voorraden meer zouden hebben. Daarom keerde ik naar
hem terug om hem met grote aandrang te verzoeken daar weg te gaan en ermee
in te stemmen dat we ons allen zouden verenigen. Hij ging daarmee akkoord
toen de voorhoede van de vijand al bezig was zijn achterhoede aan te vallen.17
De belegerden leden zo’n extreem gebrek, dat ze paarden opgroeven en
opaten, die al zes of acht dagen dood waren. Ze maakten ook een nieuwe poort
aan de rivierzijde – dat was de kant waar minder bewaking was – , zodat ieder
die dat wilde via deze nooduitgang onder de leuze ‘redde wie zich redden kan’
een vertwijfelde poging kon doen de stad te uit te komen.
Daarbinnen bevond zich kolonel Smith, een Schot, en in mijn regiment
diende een kapitein die Hamilton heette en van dezelfde nationaliteit was.18
Deze twee voerden een gesprek in hun taal, de ene vanuit de stad en de ander
vanuit de loopgraaf, waarbij Hamilton aan Smith vertelde dat [het Staatse]
leger19 in aantocht was om [de belegerden] te hulp te komen en dat [Smith]
nog twee dagen binnen moest blijven. Hierdoor ondernamen [de ingesloten
Staatsen] geen uitval en wachtten ze het ontzet af, dat op het aangekondigde
tijdstip arriveerde. Kapitein Camminga had de mannen horen praten en,
hoewel hij de taal niet echt kende, had hij er toch wel wat van verstaan. Het
Oud-fries lijkt namelijk op het Engels. Het scheen hem toe, zo zei hij me, dat
Hamilton de ander informatie had gegeven. De graven [van den Berg] vertelden me later dat dat inderdaad het geval was geweest. Omdat ik niet kon
17 Dit wordt bevestigd door Bor: toen het Staatse leger bij Verwolde aankwam, verlieten de koninklijke troepen hun schans en verleenden de Staatsen vrije doorgang naar Lochem (Bor xvii 32v).
18 De Schotse officier Hamilton commandeerde een Waals vendel in Verdugo’s regiment. Op 22 november
1581 had hij – in weerwil van Verdugo’s bevelen – met zijn vendel en nog zes vendels van Rennenbergs
regiment een inval gedaan in het Oldambt (MA ii 280-281).
19 Verdugo schrijft ‘zijn leger’, maar bedoelt uiteraard het Staatse leger.

Boek III 1582-1583

127

bewijzen wat Camminga had gezegd en vermoedde, zocht ik later een gelegenheid om Hamilton uit mijn regiment te gooien en heb dat ook gedaan.20
Gevechten voor Lochem; terugtocht naar Groenlo (21 en 22 september
1582)
[37] Toen het leger van de vijand aangekomen was bij het kampement van
graaf Karel,21 stelde ik luitenant [-kolonel] Tassis met ruim vijfentwintighonderd manschappen op in een omheind terrein, dat zich aan die zijde bevond,
vlak bij de schans die ‘Camminga’s schans’ werd genoemd, met de rivier er
tussenin. Tassis en de zijnen voerden die hele dag op dappere wijze ongeregelde gevechten met de vijanden. Terwijl deze schermutselingen aan de gang
waren, brachten de drie graven van den Berg en de kolonels Alennes en Smith
op de stadsmuur het grof geschut in stelling, dat de graaf van Hohenlohe te
hunner behoeve had achtergelaten. Van daaraf bombardeerden ze het fort,
dat wij ‘Anholts schans’ noemden en dat we tijdens het gevecht hadden heroverd. Ze deden dit omdat de hulptroepen daarlangs gemakkelijk naar de stad
konden komen, daarbij gebruik makend van de rivierovergang bij de molen.
Ter verdediging van deze schans had ik er enkele Walen van de graaf van
Manderscheid22 gelegd – die waren met de heer graaf Karel meegekomen – en
andere elitesoldaten van hier.
Ik had mijzelf met een eskadron infanterie opgesteld op een plek die zich
op enige afstand bevond van de schans, die vanuit de stad werd gebombardeerd. Mijn bedoeling was de bezetting ervan te hulp te komen wanneer
de vijand een bestorming zou uitvoeren. Vanaf de plek waar ik was, kon ik
zien wat er met Tassis aan de andere kant van de rivier gebeurde. Ik liet alle
vrouwen van mijn regiment inderhaast kogels maken en, omdat het me aan
lood ontbrak, liet ik alle gewichten van de marketenters nemen en de tinnen
etensborden kapot slaan. Tot de mensen van de schans zei ik dat ik me daar
niet alleen geposteerd had om hen de verdedigen, maar ook om hen aan flarden te schieten ingeval zij de schans opgaven zonder daartoe bevel te hebben
gekregen.
Na dit bombardement kwamen de Franse compagnieën23 naar buiten en
deden een stormaanval. Ik zette me in beweging om te hulp te komen en
de bezetting van de schans verdedigde zich dapper. Dit was de reden dat de
Fransen even onstuimig als ze waren uitgerukt ook weer naar de stad terugweken, echter niet zonder zware verliezen, waaronder vijf of zes gesneuvelde
kapiteins en vele gewonde soldaten.
Terwijl ik hiermee bezig was, was graaf Karel onderweg met voorraden
voor het legerkamp. Die dag gebeurde er verder niets.’s Nachts24 begaven wij,
de [38] graven Karel en van Hoogstraten,25 Monsieur de Haultepenne en ik,
20 Als Verdugo het verraad wèl had kunnen bewijzen, zou hij kapitein Hamilton uiteraard voor het krijgsgerecht hebben gebracht.
21 Dus bij Verwolde, op 7 km. afstand van Lochem.
22 Joachim graaf van Manderscheid was luitenant-gouverneur van Luxemburg en als zodanig plaatsvervanger van Verdugo’s schoonvader, Peter Ernst van Mansfeld.
23 Het gaat uiteraard om Staatse eenheden die in Lochem lagen.
24 De nacht van 21 op 22 september 1582.
25 Guillaume de Lalaing, graaf van Hoogstraten (LCV 255).
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ons naar Camminga’s schans om luitenant [-kolonel] Tassis te assisteren voor
het geval de vijand hem op zijn omheinde terrein onverhoeds zou aanvallen.
Tussen dit terrein en de schans die door de vijand was gebombardeerd – aan
de kant waar de vijand zich ophield – , bevond zich een huis met een tuin,
waar ik kapitein Dekama en enkele andere kapiteins van mijn regiment had
geposteerd. Toen mijn sergeant-majoor met enkele officieren op weg ging om
dat huis te onderzoeken, stuitten ze op Monsieur de Buree met enkele van zijn
Gasconse soldaten. Die had, als jong edelman, het voorstel gedaan om als eerste de stad binnen te gaan. Hij wist onder hun handen vandaan te ontkomen
en ging er vandoor naar de brug die de belegerden hadden gemaakt voor de
nieuwe poort aan de rivierzijde. De onzen wisten enkele van zijn metgezellen
te grijpen en namen hen als gevangenen mee. Graaf Karel onderwierp hen aan
een ondervraging en kwam op die manier de grote omvang te weten van het
leger dat zich daar bevond. De gevangenen zeiden met hun leven in te staan
voor de waarheid van hun woorden.
Ik bedacht dat we maar weinig manschappen hadden en dat die ook nog
eens verspreid waren over zoveel groepen en schansen. Het nuttigste en beste
dat we zouden kunnen doen, was dat we ons allen zouden samenvoegen en
proberen slag te leveren. We waren immers niet in staat te voorkomen dat
de vijand de stad in- en uittrok. Hij kon dat doen doordat de waterstand
in de rivier was gestegen, hetgeen weer het gevolg was van het feit dat de
Zutphenaren het water in hun molens hadden opgestuwd. Het was ook over
het water geweest dat de heer van Buree die nacht de stad was binnengekomen en de graven van den Berg geëvacueerd had. Om hen te redden had de
vijand al zijn krachten gemobiliseerd.26
Punt van overweging was ook dat er onder ons geen geld was om levensmiddelen te kopen en dat die ook nog niet onderweg waren. Na de aankomst
van graaf Karel met die heren was het noodzakelijk geweest hun manschappen
het beetje [geld] te geven dat ik had, met het gevolg dat ik geen stuiver overhield. Dit is de soort van voorziening en hulp die ik heb gekregen in gevallen als
deze, zoals men in het vervolg van dit verslag zal zien.
Voordat de dag aanbrak werden de eskadrons geformeerd op onze wapen[39] plaats, teneinde ons kampement beter te beveiligen en een betere positie
te hebben voor de slag. De weinige munitie die ons gebleven was, werd onder
de soldaten verdeeld en toen het dag werd, begonnen we met alle trompetten
de vijand tot de slag op te roepen. Die was met heel zijn leger tot zo dichtbij de
stad genaderd, dat tussen de stad en onze positie maar weinig ruimte was om
zo’n groot leger als het hunne in slagorde op te stellen. Dit was, naar het ons
voorkwam, de reden dat zij niet van de stad vandaan kwamen. Daarom weken
wij, zonder de orde van onze eskadrons te verbreken en met ons front naar de
vijand gekeerd, terug naar een andere heuvel, wat verderop, in de richting van
Groenlo. Daarmee gaven we de vijand ruimte om zich voor de strijd op te stellen. Wij hebben daar halt gemaakt om te kijken wat hij wilde doen. Toen we
zagen dat hij niet van zijn plaats kwam, viel het besluit ons terug te trekken.27
26 In de bewuste nacht wist het grootste deel van het belegerde garnizoen van Lochem de stad te verlaten
(Bor xvii 32v).
27 Met deze passage wil Verdugo duidelijk maken dat de terugtocht van Lochem geen nederlaag was en
dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om slag te leveren. Tegenover Verdugo’s bewering dat de vijand
hem niet wilde benaderen, staat de mededeling van Pieter Bor dat de Staatsen het initiatief genomen
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Ik beval daarop dat de gewonden, zieken en het onbruikbare volk vooruit
zouden gaan met enige soldaten voor de bewaking en dat bij deze terugtocht
alles in brand zou worden gestoken wat er in ons kampement was geweest.
Nadat dit was gebeurd, vormde graaf Karel met zijn regiment de voorhoede en
nam meteen ook het geschut mee, dat tijdens het gevecht was buitgemaakt. Na
hen volgden de andere twee Duitse regimenten; ikzelf plaatste de vaandels van
mijn regiment tussen die van de Duitsers in en liet de soldaten van mijn regiment zich in twee colonnes opstellen. Met deze formaties en de hele cavalerie
vormde ik de achterhoede.
Toen de vijand zag dat er bij ons zo’n goede orde heerste, liet hij ons ongehinderd gaan28 op een paar na, die ons achterop kwamen en ons beschoten.
Omdat het al laat was voor onze mars, maakten we er geen werk van, maar
tenslotte, toen zij erg dicht in de buurt kwamen en ik een smalle weg moest
nemen die tussen hagen en bosjes leidde, liet ik enkele soldaten van mijn compagnie hun lansen vellen en gaf opdracht om daar te blijven. Wanneer ik mijn
hoofd draaide zouden zij de vijanden moeten aanvallen. Toen de vijanden bij
de hinderlaag waren aangekomen, wendde ik mijn hoofd. Ze sloegen meteen
toe en doodden enkele vijanden. Er werd een jonge Duitser gevangen genomen
die, ofschoon hij weigerde te zeggen wie hij was, liet zien dat hij een man van
kwaliteit29 was. Graaf Karel vroeg mij of ik hem aan hem wilde overdragen.
Daarom kocht ik hem van de [40] soldaten voor tweehonderd escudo’s30 en
gaf hem aan de graaf. Later, toen we in Groenlo waren, bekende hij aan graaf
Karel dat hij een schoonbroer was van graaf Hans Albert, diens oom, en dat
hijzelf een graaf van Gleichen was, van een vorstelijk en rijk huis.31 Vanaf dat
punt lieten de vijanden ons geheel met rust. We konden onze orde vasthouden
totdat we bij een riviertje kwamen waar geen brug was. Toen was het nodig
onze kolonne te verbreken en moest ieder zo goed en zo kwaad als het ging
het water oversteken.

28

29
30
31

130

hebben en het koninklijke leger tot de aftocht hebben gedwongen. Volgens hem hebben ze de volgende
ochtend (22 september 1582) de belegeraars in hun schansen aangevallen, waarna ze optrokken naar
de hoogte waar Verdugo zich bevond. Deze trok zich echter in de richting van Groenlo terug, waarbij hij
in het voorbijgaan alles vernielde. Bor heeft ook twijfels aan de wijsheid van Verdugo’s besluit om zich
terug te trekken. Als de koninklijke troepen in hun schansen waren blijven liggen – ze hadden er maar
liefst achttien – , zou het volgens hem niet eenvoudig zijn geweest hen er met geweld uit te krijgen (Bor
xvii 32v). Verdugo meldde het afbreken van de belegering van Lochem zelf aan Alexander Farnese, die op
16 oktober 1582 op zijn beurt de koning op de hoogte stelde van het gebeurde. Volgens de gouverneurgeneraal handelde zijn kolonel als soldaat en man van eer en heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door
te zorgen voor een ordelijke aftocht. De verantwoordelijkheid voor de mislukking lag, aldus Farnese, bij
Haultepenne. Als die met zijn hulptroepen wat sneller was opgetrokken, zou de zaak anders gelopen zijn.
‘Wat zou het mooi geweest zijn wanneer deze plaats was veroverd’, verzuchtte de hertog (CPH ii nr. 678;
LCV 41 noot 1).
Ook de vijand zag in dat de koninklijken zich niet verslagen achtten. Bor bevestigt dat de graaf van
Hohenlohe ervan afzag het koninklijke leger te achtervolgen; ook bij hem gaf de logistiek de doorslag. De
Staatse bevelhebber had te weinig wagens bij zich om het leger voldoende voorraden achterna te kunnen
brengen (Bor xvii 32v).
Bedoeld is: van hoge geboorte.
Voor de gewone soldaten betekende het losgeld voor door hen gevangen genomen tegenstanders een
welkome aanvulling op hun meestal onregelmatig betaalde soldij.
Verdugo vergist zich in de familiebetrekkingen. Hans Albert (Jean-Albert) van Mansfeld, de oom van Karel
van Mansfeld, was getrouwd met Catherina de Gleichen. Deze had één broer die kinderen had: George
de Gleichen. De gevangen jonge Duitse edelman is een van diens drie zonen: Philip, Johan Ludwig of
Georg (LCV 40 noot 1). De vader van de arrestant was dus een broer van een aangetrouwde tante van
graaf Karel.
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De compagnie van de baron van Anholt hield de wacht in Groenlo, maar was
zo opstandig, dat de soldaten ervan hun eigen kolonel en kapitein niet wilden
binnenlaten, ook al was hij dodelijk gewond.32 Ze wilden hem ook niet naar
Bredevoort begeleiden, een plaats die hem toebehoorde en op een afstand van
twee uren gaans lag. Daar overleed hij diezelfde dag. In die compagnie waren
er twee of drie die goed Spaans spraken. Dat hadden zij geleerd toen ze hellebaardiers waren van de koning. Zij waren de belangrijkste aanstichters van
de muiterij. Ik had hen zover gekregen, dat ze mij tegen betaling de stad lieten
in- en uitgaan zo vaak als ik wilde, iets wat ze hun eigen kolonel weigerden.
De fouriers waren erop uitgestuurd om in het dorp Eibergen kwartier te
maken, maar ter meerdere veiligheid van onszelf en om te kunnen doen wat
later gebeurde, was het mijn bedoeling om het krijgsvolk in Marveld onder te
brengen, iets verder dan, maar wel vlakbij de stad Groenlo.33 Ik trok daarom
met al deze heren vooruit, waarna mijn vrienden onder de [41] soldaten van
dat garnizoen de poorten openden en graaf Karel en de anderen onderdak verleenden. Ik ging kwartier maken op de plek die ik genoemd heb, en stuurde
een bode naar het leger om te zeggen dat het daarheen moest marcheren. De
fouriers die naar Eibergen waren gegaan, liet ik zeggen dat ze moesten terugkeren naar deze plaats.34
Verdugo deelt speldenprikken uit, maar de rebellen heroveren
Keppel en Bronkhorst
Nadat de vijand alle meegebrachte levensmiddelen in de stad Lochem had afgeleverd en deze aldus had bevoorraad, marcheerde hij naar de Wildenborch, het
kasteel van de graaf van Stirum.35 Ik wist dat [de soldaten van de vijand] tijdens
deze tocht slecht voorzien waren van levensmiddelen. Om te voorkomen dat ze
ongedisciplineerd aan het plunderen zouden slaan, liet ik hen onophoudelijk
gewapenderhand lastig vallen door groepen ruiters. De ruiterbenden die ik
uitzond, doodden velen van hen en het was deerniswekkend om te zien hoe de
Gascogners, die niet gewend waren bier te drinken, zich door het drinken van
water een ziekte op de hals haalden, waaraan ze tijdens deze marsen bij bosjes
stierven. Onder hen waren vele edellieden en jong volk. Hun kolonel bracht hen
later onder in [42] Neder Elten, dichtbij Emmerik. Daar was de sterfte onder hen
zo hoog, dat er nog niet één op de twintig in leven bleef.
Omdat het de Staten een doorn in het oog was dat Keppel en Bronkhorst
in onze handen waren gevallen, bevalen zij het leger uit te rukken en die
plaatsen in te nemen. Het regende zo hard en het was zulk slecht weer, dat de
vijand deze niet had kunnen nemen, wanneer het [koninklijke] krijgsvolk in
die twee plaatsen zich getrouw van zijn plicht had gekweten. Hij had immers

32 Hierboven heeft Verdugo meegedeeld dat de baron van Anholt bij Lochem zwaar gewond was geraakt    
(FV 35).
33 Marveld ligt even ten zuidoosten van Groenlo.
34 Marveld.
35 Het kasteel De Wildenborch ligt c. 6 km ten noordoosten van Vorden, ten oosten van de weg naar
Lochem. Het was sinds de veertiende eeuw in bezit geweest van de heren van Wisch, die tot de voornaamste edelen van het hertogdom Gelre behoorden. De laatste Van Wisch, Joachim, stierf in 1541 zonder
mannelijke erfgenamen na te laten. Zijn zuster Ermgarde, die gehuwd was met George graaf van Limburg
en heer van Stirum, erfde o.a. de Wildenborch. Zie het commentaar bij FV 23.
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geen geschut bij zich, net zo min als al het andere dat nodig is om zich in het
veld te handhaven.36
Een muiterij te Groenlo voorkomen
In die tijd was geldgebrek er de oorzaak van dat onze troepen opstandig werden. De burgemeesters van de stad Groenlo kwamen me waarschuwen dat de
soldaten van hun garnizoen in contact stonden met de vijand. Als wij hen daar
achterlieten en zelf weg zouden gaan zonder hen door anderen te vervangen, zou
de stad volgens de stadsbestuurders ongetwijfeld verloren gaan. Daarom beval
ik die nacht het grootste deel van mijn regiment om zonder vaandels [naar mij]37
toe te komen, alsmede het merendeel van de ruiterij. Ze zouden zogenaamd
op de vijand worden afgestuurd en ik zou hen de stad laten binnengaan om
zodoende een stuk af te snijden – anders zou het nodig zijn om een flinke omweg
in een andere richting te maken. Omdat ik het vertrouwen van de soldaten van
het garnizoen genoot, was ik in het bezit van de sleutels [van de stadspoorten].
Toen mijn mensen binnen waren, stelden ze zich in eskadron op.
Nadat het dag geworden was, kwamen de soldaten van het garnizoen bij
me om uiting te geven aan hun verbazing over het feit dat die manschappen
niet uittrokken. Ik stuurde hen naar graaf Karel, opdat hij hun van repliek
diende. Die deed dat echter niet en kwam met hen naar mijn huis. Ik voelde
me niet lekker38 en zei graaf Karel dat het goed zou zijn hen niet langer voor
de gek te houden. Daarop vertelde hij hun wat er aan de hand was. Hij zei
dat niet de soldaten op het plein weg moesten, maar dat diegenen hadden te
vertrekken die zich, net zoals zijzelf, slecht hadden gedragen. Hij kreeg ten
antwoord dat deze soldaten met hemzelf gemonsterd waren en dat het dus zijn
eigen soldaten waren die weg moesten. Het ging namelijk om het ‘Gelderse
regiment’, hetzelfde dat ik bij mijn aankomst in Friesland naar Brabant had
gestuurd vanwege zijn slechte gedrag, samen met de cavalerie van Schenck
en de zware [43] ruiterij.39 Daarna was het regiment aan graaf Karel gegeven.
Deze had de krijgslieden geaccepteerd en opgenomen in zijn eigen regiment,
ofschoon ze tevoren niet onder zijn bevel hadden gestaan.40
De graaf bracht hen ter plekke voor de krijgsraad en beval enkelen van de
schuldigen op te hangen. De anderen sloegen hals over kop op de vlucht via de
muren. Diezelfde dag liet hij de rest van hen de stad verlaten en beval hen met
mijn regiment op te marcheren. [In de stad] liet hij een compagnie van hemzelf

36 Door de vele regen waren de wegen zo slecht, dat de Staatse troepen geen geschut en andere zware
uitrusting hadden kunnen meenemen. Opmerkelijk is de terloopse wijze waarop Verdugo melding maakt
van de val van Keppel en Bronkhorst. Johan Rengers meldt dat Keppel reeds op 10 september 1582 weer
in handen van de Staatsen is gevallen (JR ii 238). Andere bronnen melden – in overeenstemming met
Verdugo’s relaas – dat dit na het ontzet van Lochem is gebeurd.
37 Uit Verdugo’s beschrijving van de gebeurtenissen valt op te maken dat hij zich op dat moment te Groenlo
bevond.
38 Verdugo meldt zijn ongesteldheid in een bijzin. Hij bedoelt wellicht dat hij zich niet in staat voelde om
de weerspannige soldaten te woord te staan. Tegelijk zag hij in graaf Karel, als edelman, zijn meerdere en
de aangewezen persoon om met het vereiste gezag op te treden.
39 Zie hierboven, FV 12.
40 Volgens de monstering van het koninklijke leger die in september 1582 – dus voorafgaand aan hetgeen
Verdugo hier vertelt – plaats had, bestond het regiment van graaf Karel van Mansfeld uit tien vendels
Hoogduitse soldaten met in totaal 3144 man (EvM xi 211).
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achter, namelijk die van Tiesselink,41 en mijn kolonelscompagnie. Tiesselink
benoemde hij tot gouverneur.42
Het koninklijke leger gaat uit elkaar
Onder al onze troepen nam het gebrek toe en daarmee ook de ongezeglijkheid.
Omdat ik niet wist wat ik ermee aan moest vangen, hield ik zoveel soldaten
bij me als het land kon onderhouden en stelde voor dat de overigen met graaf
Karel naar Brabant zouden gaan, onder het voorwendsel dat hun veiligheid
daarmee gediend was. Monsieur de Haultepenne was al vertrokken met zijn
compagnie lansiers; overigens met weinig genoegen, want hij had vernomen
dat men hem het gouvernement van Breda had ontnomen zonder hem daarvan
te verwittigen.43 Met de graaf stuurde ik het grootste deel van mijn regiment
mee en het hele regiment van de graaf van Rennenberg. Ik bleef achter met
het regiment van de baron van Billy. Voor die troepen had ik groot respect en
ik gaf hun het beste dat ik had in mijn hele gouvernement.44 Ik deed dat uit
respect voor hun kolonel en ook omdat zij het verdienden: het waren goede
soldaten. Overigens weet God wat voor dank ik voor deze weldaad heb gekregen, waarbij ik mij overigens niet over de soldaten beklaag, want zij hebben geen
schuld.45
De graaf vertrok en ik keerde terug naar mijn gouvernement, en wel naar
Oldenzaal.46 Ik bracht het regiment in de omgeving van die plaats onder en
kwam47 vandaar – het was november 82 – naar het kasteel van Lingen, waar ik
mijn vrouw en dochters als onderpand had achtergelaten voor het buskruit dat
ik vandaar had meegenomen.48

41 Johan Tiesselink was hopman in het Gelderse regiment. Later is hij overgestapt naar het regiment dat
door Juan Baptista Tassis werd gecommandeerd. In 1593 wordt Tiesselink genoemd als luitenant-kolonel
van het regiment van hertog Frans van Saksen (zie hieronder, FV 102 en 168).
42 Sc. van Groenlo.
43 Alexander Farnese schreef op 16 oktober 1582 aan de koning dat hij Haultepenne, die van Lochem was
teruggekeerd naar de Kempen, weer had teruggestuurd naar ‘Friesland’ (CPH ii nr. 678; LCV 41 noot 1)
44 Zoals gemeld stond Billy’s regiment onder bevel van Juan Baptista Tassis. Volgens stadssecretaris Egbert
Alting beval Verdugo vijf vendels van Billy’s regiment om de bewaking van Drenthe op zich te nemen. Dat
was hard nodig, want terwijl Verdugo bij Lochem was, waren Staatse troepen de Marne binnengevallen.
Enkele vendels van het koninklijke leger die ter beveiliging van Drenthe in Roden waren achtergebleven,
waren daarop naar de Marne gestuurd om de ‘geuzen’ te verjagen. ’s Konings soldaten hadden nog
maar net hun hielen gelicht, of de Staatsen plunderden de dorpen Roden, Peize, Lieveren en Norg. Toen
de koninklijken, op de terugweg vanuit de Marne, in plaats van rechtstreeks terug te gaan naar Roden,
in Helpman overnachtten, zagen de Staatsen opnieuw hun kans schoon en overvielen de genoemde
Drentse dorpen ten tweeden male, waarbij ze de nog resterende huizen in de as legden (18 augustus
1582).
45 De laatste zin ontbreekt in de Spaanse uitgaven en Fracchetta’s vertaling. Wat Verdugo er precies mee
bedoelt is niet duidelijk. Mogelijk hebben regeringspersonen in de gunsten die hij aan de soldaten van
Billy’s regiment bewees, later aanleiding gevonden Verdugo van malversaties te beschuldigen.
46 De in het voorafgaande verhaalde gebeurtenissen in en bij Lochem, Bronkhorst, Keppel en Groenlo
speelden zich af buiten het gouvernement waarvoor Verdugo was ingezet. Officieel was graaf Willem
van den Berg gouverneur van Gelderland, maar deze had voor de Staatse partij gekozen. Twente was het
zuidelijkste deel van Verdugo’s eigen gebied.
47 Waar Verdugo zijn memoires schreef. Zie de inleiding. pp. 34 en 85.
48 Zie FV 34.
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Tassis neemt Steenwijk, nadat de Staatsen zich van Hasselt hebben
meester gemaakt (oktober-november 1582)
Hier vertelde de drost van Coevor- [44] den49 me dat de stad Steenwijk in zo’n
slechte staat van verdediging verkeerde, dat het gemakkelijk was er binnen te
komen wanneer men de wallen stormenderhand beklom. Alvorens een poging
daartoe te ondernemen, was het noodzakelijk aan de weet te komen hoe diep
de gracht was. Omdat de drost het niet wist, maakte ik gebruik van de diensten van een vrouw. Ze maakte een ommetje rond de stad, verliet de gebaande
weg en gooide haar hoed in het water. Ze lette daarbij goed op dat niemand
het zag en deed net alsof de wind haar de hoed had afgerukt. Ze ging het water
in en peilde op die manier ongezien de diepte ervan. Het bleek dat het water
nog niet tot de knie reikte.
Ik besloot de [voor de operatie benodigde] manschappen uit de garnizoenen te halen en Tassis de leiding te geven. Omdat de troepen goed uitgerust
waren, gingen ze welgemoed op pad, ofschoon ze enkele keren tot hun middel
door het water moesten waden. Het was toevallig een donkere nacht en op de
plek die de vrouw had verkend, voerde Tassis de stormaanval uit. Met succes,
want hij nam de stad in.50
Omdat de verering van de beelden van Gods uitverkoren heiligen ons een
plicht is, zal ik vertellen wat er die dag is gebeurd. De stad Hasselt ligt tussen
Steenwijk en Zwolle in en was nog altijd stilletjes de katholieke godsdienst
trouw gebleven. De kerken waren er nog ongeschonden en niet van hun
versieringen ontdaan. De stedelingen hadden noch van de ene, noch van de
andere partij garnizoen binnengelaten. Om zich van deze stad te verzekeren,
hadden de vijanden zich met behulp van een list meester gemaakt van de
poort en waren de stad binnengegaan. Voor dit doel waren twee kapiteins van
het garnizoen van Steenwijk met enkele soldaten uitgetrokken. Nadat zij een
garnizoen in de stad hadden achtergelaten en in de kerken vernielingen aangericht, stuurden ze hun soldaten terug. Dezen namen de kazuifels en kruisen
van de kerken mee en de beelden van de Allerheiligste Maagd en Moeder
Gods en de Heilige Johannes, die zich aan de voet hadden bevonden van een
groot kruisbeeld. Daarmee waren ze, na een ronde om het bolwerk, in een
optocht de stad Steenwijk binnengetrokken. Op de plaats waar men de stad
binnen kon komen, [45] hadden ze de beelden op de muur gezet. Spottend
hadden ze tegen die beelden gezegd dat ze dat poortje goed moesten bewaken,
terwijl ze zelf goede sier gingen maken met hetgeen ze in Hasselt hadden buitgemaakt. Maar het heeft God beliefd dat de stad, in vergelding voor de hoon
die men Zijn allerheiligste moeder had aangedaan, via diezelfde toegang werd
heroverd, zonder dat daarbij één soldaat verloren ging en zonder dat het Zijne
Majesteit meer kostte dan de veertig dalers die aan die goede vrouw en haar
echtgenoot zijn betaald.

49 De Drentse edelman Evert van Ense was sinds 1579 drost van Coevorden en Drenthe. Hij was tevens
kapitein in het regiment van Billy. Verdugo trof de drost dus te Lingen aan en niet op de plaats waar hij
hoorde, Coevorden. Bor vertelt dat de drost van Coevorden na het ontzet van Lochem zo bang geworden was voor plundering, dat hij met medeneming van zijn spullen naar ‘de Munstersche steden’ was
gevlucht, ‘wel wetende dat de Staten volck hem niet veel goets en gunden’ (Bor xvii 32v).
50 Steenwijk viel op 16 november 1582 in handen van het koninklijke leger.
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Verdugo probeert het onderhoud van zijn troepen te organiseren
Toen ik het gebeurde vernam, ben ik meteen [naar Steenwijk] gegaan en nam
raadsheer Georgien Westendorp, lid van de Raad van Friesland, en Gerard
Oostendorp, raadsheer van Overijssel,51 mee om van daaruit een zo groot
mogelijk deel van Friesland onder contributie te brengen. Dit ter bekostiging
van het onderhoud van het garnizoen ter plaatse, dat uit voetvolk en ruiterij zou bestaan. Het resultaat was dat dit gebied een grote hoeveelheid geld
heeft opgebracht tot voordeel van Zijne Majesteit, daar het in mindering werd
gebracht op de uitgaven voor de soldaten. Er werd een ontvanger aangesteld
die van alle contributies rekenschap aflegde aan de President en de Raad van
Friesland.52 Met dreigementen en strafmaatregelen bracht ik de onder contributie staande Friezen er ook toe de aan de koning toekomende huren te betalen in handen van Westendorp, die destijds ontvanger van Zijne Majesteit was.
Zodoende was ik de eerste die het land onder contributie bracht ten voordele
van de koning, hetgeen voordien niet het geval was.
Ik heb geprobeerd hetzelfde te doen in Groningerland. Toen ik dit onderwerp [46] met de Hoofdmannen besprak in de kamer die ‘des Konings’
genoemd wordt – dit zijn de uit de magistraat afkomstige burgemeesters die met
de gouverneur de justitie van het land bedienen – 53, heb ik hun zo gematigd
en redelijk als ik maar kon voorgesteld, dat de commissaris54 of iemand anders
van ’s konings wege met hun instemming de opbrengsten van het land zou
gaan innen. Hierop heeft burgemeester Wyfrink, die een van de Hoofdmannen
was,55 met de hem eigen arrogantie mij ten antwoord gegeven, dat de koning,
als hij zo’n belang had bij geld, dat dan maar moest sturen. Volgens hem had
de koning niets te maken met de inkomsten uit Groningerland, die waren een
zaak van de Hoofdmannen.56
51 Mr. Gerrit van Oostendorp was lid van het in 1553 door Karel V ingestelde college van kanselier en raden
van Overijssel.
52 De leden van de Raad van Friesland, onder wie president dr. Igram van Achelen, bevonden zich te
Groningen.
53 In Stad en Lande was het college van Hoofdmannen namens de koning belast met het bestuur en de
(appèl)-rechtspraak in de Ommelanden. Het stond onder voorzitterschap van de stadhouder zelf, of, in
diens afwezigheid, van de luitenant-stadhouder. Ten tijde van Filips II werd deze ‘Hoofdmannenkamer’
ook wel ’s Konings kamer genoemd.
54 In de bronnen wordt als zodanig soms Francisco Vázquez genoemd.
55 Lonchay merkt hierbij op dat Verdugo zich vergist, want Johan Wyfrink was in 1583, het jaar waarop deze
regels betrekking zouden hebben, wel burgemeester, maar geen hoofdman. Het is echter mogelijk dat
niet Verdugo, maar Lonchay zich vergist. Burgemeester Wyfrink was in de jaren 1580 en 1581 hoofdman
geweest en zou volgens de in Groningen geldende gewoonte niet in 1583, maar pas in 1585 opnieuw die
functie bekleden. Ik vermoed dat deze passage niet gaat over een gebeurtenis uit 1583 (zoals Lonchay
meent), of uit 1582 (zoals zou passen in de chronologie van het verhaal), maar over een bespreking die
reeds in de late zomer of in de herfst van 1581 had plaatsgevonden. De logica pleit voor deze vroege
datering: nadat Verdugo in het noorden was aangekomen, was de regeling van het onderhoud van het
leger de eerste opgave waarvoor hij zich geplaatst zag. Uit Groningse bronnen weten we dat hij in de
periode september-november 1581 geprobeerd heeft een oplossing voor dit probleem te vinden (DA 531,
MA ii 258, MJ i 119v, MA ii 271v evv.).
56 Zoals Verdugo het schrijft lijkt Wyfrinks reactie inderdaad aanmatigend. Het is echter nog maar de vraag
wie het meest gelijk had, Verdugo of de Groninger burgemeester. In het verdrag dat hij in 1536 met Stad
en Lande sloot, liet Karel V de in het gewest bestaande bestuurlijke infrastructuur intact. Het Groninger
stadsbestuur ging ervan uit dat de Hoofdmannenkamer, als bestuursorgaan voor de Ommelanden,
het orgaan was dat bevoegd was tot invorderen van belastingen. De enige ambtsdrager die in Stad
en Lande van koningswege werd aangesteld, was de luitenant-stadhouder, die als voorzitter van de
Hoofdmannenkamer optrad. Zie hierover p. 69 ev.) ook GESA 31-35 en 142-144.
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Gedurende de periode dat zij in handen van Zijne Majesteit was, heeft de stad
Steenwijk veel schade toegebracht aan de vijand.57 De langste tijd stond zij
onder bevel van de luitenant-kolonel van Monsieur de la Motte, Antonie de
Coquel, een man van grote moed en beleid.58

Plattegrond van Zutphen door Jacob van Deventer.
Aan de oostzijde van de middeleeuwse stad is de uitleg te zien, die door Verdugo wordt beschreven als ‘een versterking, bestaande uit een aarden wal met bolwerken’ (FV 47).
Afbeelding beschikbaar gesteld door Canaletto te Alphen aan den Rijn.

57 Uiteraard heeft niet de stad Steenwijk zelf of haar burgerij de door Verdugo bedoelde rol gespeeld.
Steenwijk diende in de genoemde jaren als uitvalsbasis van waaruit het koninklijke leger bij herhaling
plundertochten in Westerlauwers Friesland ondernam. De stad is bijna tien jaar lang in handen van de
koninklijke strijdkrachten geweest: van 16 november 1582 tot 4 juli 1592.
58 Verdugo’s memoires vertonen een groot hiaat tussen de verovering van Steenwijk (16 november 1582) en
die van Zutphen (21 september 1583). Ook uit andere bronnen is weinig bekend over zijn doen en laten in
deze tijd. In januari 1583 deed het koninklijke leger onder bevel van overste Tassis een inval in de Veluwe
(Bor xviii 5v). Daarna trok Tassis naar Steenwijk, van waaruit hij, gebruik makend van de bevroren bodem,
Westerlauwers Friesland binnenviel (Bor xvi 5v-6 en EEPh 95). In de tweede helft van juni (15-20 juni 1583) deed
Tassis vanuit Steenwijk opnieuw een inval in Westerlauwers Friesland (EEPh 98). Ook toen hadden ’s konings
troepen vrij spel op het Friese platteland, omdat Bernard van Merode, de luitenant van de prins van Oranje in
Friesland, zich alleen bekommerde om de steden en het buitengebied aan de vijand ten prooi liet (AE i 435).

136

Boek III 1582-1583

De koninklijke troepen nemen Zutphen in (21 september 1583)
In die tijd59 is, terwijl ik mij te Oldenzaal ophield, Zutphen ingenomen. Dit
gebeurde op de volgende manier. De soldaten van de baron van Anholt hadden twee manschappen van het Zutphense garnizoen te pakken gekregen.
Hun kapitein had geen losgeld voor hen over en daarom besloten ze ervoor
te zorgen dat die stad in handen van Zijne Majesteit kwam. Nadat men hen
bij me gebracht had, vertelden ze me hoe dat zou moeten gebeuren. Omdat
ik er weinig vertrouwen in had, stuurde ik kapitein Tiesselink met hen mee.
Deze verkende de situatie en zei me dat deze was zoals de soldaten hadden
gezegd.60
Ik liet de zaak een tijdje rusten, omdat Monsieur van Nienoord,61 een edelman uit Groningerland die de Staten diende, hun [47] had beloofd dat hij,
als ze hem toestonden vierduizend man te lichten, een invasie zou doen in
de Ommelanden. Hij zou voor het onderhoud van het krijgsvolk zorgen en
mij beoorlogen zonder dat het hun iets kostte.62 Toen ik hiervan op de hoogte
gesteld was,63 had ik Tassis met het grootste gedeelte van zijn regiment en de
anderen die bij mij waren op pad gestuurd om dat land te bewaken, alsmede
de dijken via welke Nienoord het met zijn oorlogsschepen zou kunnen aanvallen.64 De Groningers verkozen echter de autoriteit aan te wenden die ze zich
59 Verdugo bedoelt wellicht het campagneseizoen van 1583, dat wil ruwweg zeggen: de zomer van dat jaar.
Zeker is wel dat onze auteur zich niet gedurende het hele seizoen te Oldenzaal heeft opgehouden. Het
lijkt er veel meer op dat de stad Groningen gedurende een groot deel van de zomer zijn basis is geweest
en dat hij pas eind juli voor langere tijd uit die stad is vertrokken. Tijdens een van de perioden dat hij
te Groningen was, op 22 juni 1583, verzocht een delegatie van Stad en Lande hem tevergeefs de Staatse
schans te Niezijl aan te pakken (DA 586).
60 Te Zutphen heerste een gespannen verhouding tussen de burgerij en het Staatse garnizoen, dat uit twee
vendels bestond. Een van beide vendels had in verband daarmee de stad verlaten. De soldaten van het
in de stad achtergebleven vendel hadden ruzie met hun hopman, die om die reden in Arnhem zat. Er
liepen dagelijks soldaten weg, zodat het vendel nog maar uit 70 manschappen bestond (Van Reyd iii 48).
Volgens Van Reyd was het aan de nalatigheid van graaf Willem van den Berg te wijten dat de defensie
van Zutphen verwaarloosd werd. De wankelmoedige Staatse stadhouder van Gelderland, een zwager van
Willem van Oranje die in 1584 openlijk de kant van de koning koos, had al eens opgemerkt dat hij in plaats
van ‘eene gemeente’ liever iemand diende die ‘een groter heer’ was dan hij zelf.
61 Wigbold van Ewsum.
62 In juni 1583 vond te Utrecht een bijeenkomst plaats van de door de Staten ingestelde ‘Landraad beoosten
Maze’. De Ommelander heren Wigbold van Ewsum en Asinge Entens drongen tijdens deze vergadering
aan op hulp voor de Ommelanden, of, als dat niet mogelijk was, in ieder geval op het verlenen van een
officiële opdracht aan henzelf om de Ommelanden te mogen bevrijden. De vergadering vond echter dat
Overijssel, Friesland en de Ommelanden zichzelf maar moesten redden. Uiteindelijk sloten Van Ewsum
en Entens een akkoord met de gedeputeerden van de oostelijke provincies (eind juni 1583): elk zou als
overste zes compagnieën voetvolk aannemen ‘ten dienste van het vaderland en ter bestrijding van de vijand binnen de Ommelanden’, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze hun troepen op eigen kosten zouden
werven, aannemen en onderhouden. Verder moesten de oversten contact houden met de Staatse autoriteiten van Westerlauwers Friesland. Op 6 juli 1583 kregen Van Ewsum en Entens een officiële commissie
(AE i 432 en 448, Bor xviii 26v. Zie ook: SL i 68).
63 Vermoedelijk was het op 27 juli 1583 te Groningen bekend dat Van Ewsum en Entens een Staatse bestelling voor zes vendels elk hadden gekregen (DA 589). Ofschoon de autoriteiten van Stad en Lande in het
openbaar nogal laconiek deden over de plannen van beide Ommelander heren, namen ze wel hun maatregelen. Voor alle zekerheid vervingen ze de sloten en sleutels van de acht stadspoorten, lieten ze graan
uit Westfalen importeren, kondigden een verbod af op samenscholing en het verspreiden van geruchten,
gaven bevel tot het bewaken van de zeedijken, droegen de burgers op extra nauwkeurig op hun vee te
letten en rustten schepen uit om de Staatsen van het wad te verjagen (DA 590, AE i 459, 470).
64 Tassis arriveerde op 17 augustus 1583 met zijn troepen in Groningerland voor actie ‘contra de watergoesen’ (DA 591). Deze strijdmacht was groter dan de Groningers gewenst vonden. Dezen hadden bij brief
van 11 augustus 1583 om niet meer dan 100 ruiters en 300 infanteristen gevraagd.
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altijd tegenover hun gouverneurs hebben aangematigd,65 en stuurden Tassis
met het grootste deel van de troepen die ik gezonden had weer terug, terwijl
ze het voor hun doel minst geschikte deel bij zich hielden.66 Tassis arriveerde
met zijn manschappen op het moment dat Tiesselink van zijn verkenningstocht
naar Zutphen was teruggekomen. Zo stuurde ik Tassis erop uit om de operatie
[tegen Zutphen] uit te voeren. Deze verliep als volgt.
De stad is omringd door hoge muren van baksteen, op de ouderwetse
manier. Aan de buitenzijde van de oude gracht had men nog een versterking
aangelegd, bestaande uit een aarden wal met bolwerken, waarvan er een naast
de molens gelegen was. Daarin bevond zich een wachthuis dat plaats bood aan
vijfentwintig à dertig manschappen. Tussen de eerste en de tweede poort was
er een andere, die toegang gaf tot dit bolwerk.67 Omdat ze volledig vertrouwden op de eerste poort, hadden de stedelingen geen wachtposten of afzetting
bij de eerste versterking. Ook in het wachthuis hadden ze geen bezetting
geplaatst, omdat ze buiten de [gewapende] burgers over slechts één compagnie
infanterie beschikten.
De onzen plaatsten een ladder aan de buitenzijde van het bolwerk. Ook al
maakten ze daarbij enig gerucht, niemand kon hen horen omdat ze werden
overstemd door het veel sterkere geluid van het water van de molens. Vanwege
de molen en een riviertje dat daar voorbij stroomde, was er ter plaatse ook geen
gracht. Zo’n dertig uit de hele troep geselecteerde manschappen, zoveel als er
in konden, bezetten op die manier het wachthuis. Met de rest van de infanterie
stelde Tassis zich op in enkele [droge] grachten in de buurt van de poort, via
welke Don Fadrique de Toledo68 in het jaar 1572 de stad na een bombardement
innam. Zijn ruiterij had hij achtergelaten in een verderop gelegen bosje, opdat
men het hinneken van de paarden niet zou horen. Toen het dag geworden
was, kwamen de stedelingen naar buiten om de poort [48] te openen zoals ze
65 In de ogen van de Groninger autoriteiten was Verdugo in 1583 nog geen gouverneur. De prins van Parma
had hem weliswaar bij brief van 31 juli 1581 aangesteld tot stadhouder en kapitein-generaal van Friesland,
Groningen, Overijssel en Lingen, maar deze benoeming droeg slechts een tijdelijk en voorlopig karakter.
Benoemingen van dit niveau waren aan de koning zelf voorbehouden (HJK, inv. nr. 580). De Groningers
beschouwden Verdugo als ‘superintendent’ van het leger en waarnemend stadhouder. Pas per 1 juli 1585
verkreeg Verdugo zijn koninklijke benoeming, en het duurde nog tot 28 maart 1586 alvorens hij zijn
benoemingsbrief te Groningen presenteerde. Pas daarna aanvaardde men hem ook hier officieel als
gouverneur (DA 661, EEPh 109 en LCV xiii noot 2.).
66 Tassis trok onverrichter zake met zijn strijdmacht naar het zuiden terug en liet ter versterking van de
bestaande garnizoenen in Groningerland slechts 150 ruiters en 300 infanteristen achter. Dezen werden
aan de grenzen van het gewest gestationeerd. Volgens Phebens richtten ze meer schade aan dan dat
ze nut opleverden (EEPh 98). Nadat het hulpleger door de Groningers was teruggestuurd, reageerde
Verdugo met een brief, die door de Groninger stadssecretaris Alting als ‘etlycker maten bitterlick gescreven’ werd gekarakteriseerd (6 september 1583, DA 592). De brief is niet in het stadsarchief bewaard
gebleven, maar de inhoud ervan kennen we uit Eppens’ kroniek. De superintendent en waarnemend
stadhouder beschuldigde de Groningers van ontrouw jegens de koning. Volgens hem waren ze geen
ontzet waard, omdat ze de goederen van ‘de geuzen’ in Stad en Lande niet confisqueerden en met de
Staatse partij leken te flirten. Wellicht heeft dit conflict ertoe bijgedragen dat Alexander Farnese enkele
maanden later de Groningers nog eens ernstig opriep in te stemmen met de confiscatie van de goederen
der uitgeweken vijanden van de koning (december 1583; AE i 501 en JR ii 259).
67 Met ‘de eerste poort’ bedoelt Verdugo de buitenste stadspoort. De tweede poort is die in de oude stadsmuur.
68 Don Fadrique Álvarez de Toledo, hertog van Huesca (1537-1583), in Nederland beter bekend als Don
Frederik, was een zoon van de hertog van Alva. Deze liet hem in 1567 naar de Nederlanden komen,
waar hij hem de leiding gaf over het koninklijke leger. Don Frederik hield op gruwelijke wijze huis onder
degenen die hij voor vijanden des konings hield. Na het mislukte beleg van Alkmaar (1573) viel hij in
ongenade.
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gewend waren. Onze soldaten die in de corps de guarde zaten, renden onmiddellijk naar de poort die uitkwam op de plek waar de stedelingen waren, dat
wil zeggen: tussen de beide stadspoorten in. Onze manschappen splitsen zich
op; een groepje stortte zich op degenen die de eerste poort kwamen opendoen,
en de anderen vielen de wacht van de tweede poort aan. Ze slaagden er ook
in om, zoals ik hun had bevolen, de man te doden die het valhek kwam losgooien. Ze zetten er bewaking bij en maakten zich meester van de poort.
Degenen die op onderzoek waren uitgegaan, zagen dat zij van achteren
werden bestormd. Tassis hoorde het geluid, stortte zich op hen en joeg hen
voor zich uit. Zij vluchtten om de stad heen het veld in. Tassis zag af van een
achtervolging en ging de onzen helpen, die nog aan het vechten waren bij de
tweede poort. Nadat hij daar was aangekomen, ging hij met al zijn mannen
naar binnen. Ze volgden de vijanden naar de andere, oude poort waar ze op
enige weerstand stuitten van de soldaten en burgers die in het geweer gekomen waren. De ruiters die in het bosje waren achtergebleven kwamen op het
krijgsrumoer af, waarna allen samen de stad binnentrokken. Ze ontmoetten
daarbij weinig tegenweer en werden zodoende geheel en al meester van de
stad.69

69 Zutphen viel op 22 september 1583 in handen van het koninklijke leger. De onverwachte val van deze stad
veroorzaakte paniek in de nabuursteden. Behalve Zwolle en Deventer werden ook Amersfoort, Elburg en
Harderwijk in staat van verdediging gebracht. De prins van Parma hechtte groot strategisch belang aan
de verovering van Zutphen. De Staatse gouverneur van Gelderland, graaf Willem van den Berg, stond in
heimelijk contact met de koningsgezinde partij en had de landvoogd bij brief van 25 augustus 1583 meegedeeld dat hij de stad Zutphen, ‘de principael fortresse ende sleutel van den lande van Gelre’, in handen
van de koningsgezinden wilde spelen. Zodra dit gebeurd was en wanneer Parma ervoor kon zorgen dat
er een leger in Gelderland verscheen, zou de rest van dat gewest zonder veel problemen in handen van
de koninklijken vallen (Bor xviii 33v). Tassis’ succesvolle aanslag op Zutphen maakte de uitvoering van
dit scenario gedeeltelijk overbodig. Hoogstwaarschijnlijk was Parma er echter wel van overtuigd dat hij,
zoals Willem van den Berg had geadviseerd, een leger naar Gelderland moest sturen. Op 12 oktober
1583 maakte de gouverneur-generaal in een brief aan de koning melding van de verrassende inname van
Zutphen, die hij beschreef als een belangrijk succes. Jammer genoeg, zo schreef hij, heb ik de middelen er
niet voor, anders zou de verovering van Zutphen het begin kunnen zijn van de herovering van Gelderland,
Overijssel en Friesland (CPH ii nr. 877). Het ontbreken van voldoende middelen verhinderde Parma niet
om toch een poging te doen het door Van den Berg gesuggereerde plan ten uitvoer te brengen. Nog in
dezelfde maand oktober 1583 stuurde hij enige regimenten onder leiding van de veldheer Pedro de Paz
over de Maas in de richting van Gelderland (Van Reyd iii 48; zie ook hieronder, FV 53 en het commentaar
daarbij).
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[49]

Boek IV — 1583-1584
De Staatsen vestigen een bruggehoofd te Oterdum en houden daar
stand, wat Verdugo ook onderneemt om hen daar weg te krijgen. Het
Staatse leger slaagt er niet in Zutphen te heroveren.
Door nalatigheid van Tassis krijgt Herman van den Berg de gelegenheid om tegenover Zutphen een versterking aan te leggen
Ik had Tassis bevolen om bij het betreden van de stad [Zutphen] meteen over
te steken naar de andere kant van de rivier en zich daar in te graven; als het
niet anders kon moesten hij en zijn mannen maar met hun dolken of nagels
spitten. Hij moest er een wacht in posteren opdat de vijand zich niet op dat
[50] punt zou verschansen. Maar omdat hij zijn handen vol had aan de plundering, gaf hij zich niet de moeite deze opdracht uit te voeren en stelde het
uit tot de volgende dag. Graaf Herman van den Berg, die in dienst was van
de Staten en zich met soldaten daar in de buurt bevond, kwam op de plek af
die Tassis volgens mijn orders had moeten innemen, en bezette hem. Hij en
zijn mannen legden daar een versterking aan waarvan het behoud ons later
heel veel bloed en arbeid zou kosten, zoals ik verderop zal vertellen.1 Aan een
nalatigheid als die van Tassis kan men zien dat men in krijgszaken niet tot
morgen moet uitstellen wat men heden kan doen. Immers, kleine momenten
van onachtzaamheid veroorzaken grote nadelen, zoals wij – ik zei het al – aan
den lijve hebben ondervonden. In gevallen als deze is bekwame spoed beslist
de moeder van succes.
Wigbold van Ewsum en Asinge Entens vestigen een Staats bruggehoofd te Oterdum
Zodra ik dit had vernomen, gaf ik Tassis bevel om als gouverneur daar te blijven, enige troepen bij zich te houden en de overigen onmiddellijk naar mij toe
te sturen. Ik was begonnen naar Groningen op te trekken, omdat ik gehoord
had dat de heer van Nienoord met de door hem gelichte soldaten scheep was
gegaan om te gaan doen wat ik al heb gezegd.2 Onderweg kreeg ik het bericht
dat hij een dijk had bezet tussen Delfzijl en Reide, op een plek die Oterdum
1

2
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De logica van deze zin laat te wensen over doordat Verdugo vergeet te vertellen dat de door graaf Herman
van den Berg aangelegde Staatse schans later in handen van de koningsgezinden is gevallen. Pas daarna konden dezen zich inspannen om haar te behouden. Het koninklijke leger maakte zich in februari 1584 meester
van dit fort, maar moest het spoedig daarna verdedigen tegen een Staatse aanval (zie hieronder, FV 54 evv.).
In oktober 1586 slaagden de Staatsen erin de sterkte te heroveren, maar enkele maanden later raakten ze haar
al weer kwijt (FV 89-90). Pas in 1591 kregen de Staatsen de schans definitief in handen (FV 118).
Zie FV 47, waar Verdugo heeft meegedeeld dat Nienoord (Wigbold van Ewsum) van plan was een inval
in Groningerland te doen. In strijd met het verbod van de Staten van Holland om de Waddeneilanden tot
loopplaats te maken, hadden Wigbold van Ewsum en Asinge Entens de door hen aangeworven soldaten
bijeen laten komen op Terschelling (SL i 177). Uitgeweken Groningers en Ommelanders hadden ook in
Oost-Friesland hun best gedaan soldaten voor de nieuwe strijdmacht te werven (AE i 452). De beide oversten kwamen op 14 september 1583 zelf op Terschelling aan. Enkele dagen later gingen ze met hun manschappen scheep en voeren naar Oostmahorn, waar ze artillerie en allerlei gereedschappen in ontvangst
namen. Vanuit deze Friese haven voeren ze, begeleid door een detachement Friese troepen, over het wad
naar Oterdum, waar ze op 28 september 1583 aankwamen (EEPh 99, Bor xviii 26v, AE i 475-476).
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De kusten van Eems en Dollard

heet. Hij stak de dijk door en bracht zich ter plaatse razendsnel in staat van
verdediging.3 Kapitein Mendo kwam met mijn ruitercompagnie en die van
kapitein Villiers toegesneld, maar onze infanterie kon niet zo snel marcheren
als de vijanden zich in hun schepen verplaatsen konden. Ik haastte me uit alle
macht om in Groningen te komen, met het gevolg dat alle paarden van mijn
wagen stierven van de inspanning die zij hadden moeten leveren.4

3

4

De landing bij Oterdum kwam voor de Groningers en inwoners van de kuststreek als een grote verrassing. Men had eerder een aanval in de buurt van Watum (ten noorden van Delfzijl) verwacht, waar de
kustbewaking dan ook sterker was. De strategische betekenis van Oterdum was groot: het bezit van een
sterkte aan de Eems verschafte de Staatsen controle over de belangrijkste handelsweg van en naar de
stad Groningen. Bovendien kon Van Ewsum vanuit Oterdum gemakkelijk invallen doen in het onder de
stad Groningen ressorterende Oldambt om daar de contributies in te vorderen die hem in staat zouden
stellen zijn soldaten te betalen. Van Ewsum en zijn mannen vestigden hun kamp te Oterdum waar ze
zich provisorisch ingroeven, staken de naburige dorpen in brand, roofden er de trekdieren en ander vee,
namen mannen en vrouwen gevangen en persten de arrestanten enorme sommen geld af. Hierna gingen
ze verder met het fortificeren van hun bruggehoofd, aan weerszijden waarvan ze de zeedijk doorstaken.
Daardoor kwam de kuststrook langs de Eems geheel onder zout water te staan (EEPh 99).
Verdugo kwam op donderdagavond 29 september 1583 in Groningen aan, dus daags na de Staatse landing bij Oterdum (DA 592).
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Verdugo bestrijdt de vijand zo goed hij kan
Ik vertrok onmiddellijk naar de plek waar de vijand zich ophield, en posteerde
soldaten op die plekken die mij geschikt leken om te verhinderen dat hij nog
verder het land zou binnendringen, en ook om te maken dat hij niet ongestoord
het fort kon uitbouwen dat hij aan het oprichten was. Omdat de vijand niet over
alle voorzieningen beschikte die nodig zijn om zijn soldaten te onderhouden en
zijn versterking op peil te houden, hielden velen van hen de krijgstucht voor
gezien5 en konden wij een groot aantal van hen arresteren. Ik liet hen meteen
ophangen6 [51] in het zicht van hun fort en in zee gooien, tenzij ze tot de oude
compagnieën behoorden, waarvan er enkele met hen waren meegekomen.7
Omdat ze op de betaalrol stonden liet ik dezen gaan, hetgeen tot enorme ontevredenheid leidde bij de anderen.8 Ik liet in de buurt van hun onderkomen
enkele aanplakbiljetten ophangen, waarop hun werd meegedeeld dat mannen
die geen soldij hadden, niet verdienden als soldaten behandeld te worden, maar
als rovers; dat de benaming ‘soldaat’ afgeleid was van ‘soldij’ en dat iemand die
geen soldij had geen soldaat was; verder dat degene die in dienst van de koning
wilde treden, welkom zou zijn en dat degenen die naar huis wilden, paspoort
en reisgeld zouden krijgen. Er kwamen velen, van wie de meesten naar huis
gingen, gebruik makend van de faciliteiten die ik hun beloofd had en ook gaf.
Ik ging door de vijand zo krachtig mogelijk te bestrijden en probeerde op deze
manier met hen af te rekenen; andere mogelijkheden had ik niet.9
Nienoord arriveert te Winschoten en stelt het land van Wedde onder
contributie
Nienoord zag wat er met zijn soldaten gebeurde en doordat hij weinig middelen had om zijn mensen te onderhouden, besloot hij het binnenland in te
trekken. Vanwege de vele regen die er viel – het was oktober10 – en het seizoen,
was de toestand daar van dien aard, dat ik slechts met grote moeite enige soldaten achter hem aan kon sturen. Zij moesten zich voortbewegen over wegen
waar ze diep in de modder zakten, terwijl Nienoord voor hen uit via de dijk
5
6

De wandaden van de bezetting van Oterdum worden uitvoerig beschreven door Abel Eppens.
Ook Eppens weet te vertellen dat een ongemonsterde Staatse soldaat, die door ‘de Groningers’ gevangen
genomen was, voor de schans te Oterdum werd opgehangen. De koningsgezinden bazuinden rond dat de
rebellen niet gemonsterd waren en dat ze allemaal op deze manier behandeld zouden worden. Het gevolg
hiervan was dat de Staatse soldaten nog harder gingen roepen om soldij en monstering (AE i 479).
7 Met deze ‘oude compagnieën’ bedoelt Verdugo het uit reguliere soldaten bestaande Friese hulpdetachement, dat Wigbold van Ewsum en Asinge Entens vanuit Oostmahorn hadden meegebracht (zie het
commentaar bij de vorige pagina).
8 De door Van Ewsum en Entens aangeworven soldaten waren in dienst genomen zonder uitzicht op normale soldij, d.w.z. geld dat ‘van hogerhand’ ter beschikking werd gesteld. Natuurlijk hadden Van Ewsum
en Entens hun soldaten wel soldij beloofd, maar het geld daarvoor moest volgens hun opzet komen uit
de Ommelanden en – vooral – uit de onder de stad Groningen ressorterende Oldambten.
9 Verdugo begreep dat hij, mede in verband met het natte herfstweer, niet in staat zou zijn de vijand met
geweld uit Oterdum te verdrijven (AE i 477). Ondertussen maakten de Staatsen een nuttig gebruik van
het feit dat Verdugo met zijn troepen werkeloos bij Oterdum lag. De sterkte op de westelijke oever van
de IJssel, tegenover Zutphen, konden zij in deze tijd vrijwel ongehinderd uitbouwen (CPH ii nr. 917).
10 Verdugo vergist zich voor wat betreft de datering van de beschreven gebeurtenissen. Deze vonden niet in
oktober, maar eind november 1583 plaats, twee maanden nadat Oterdum was ingenomen. Nienoord en
Entens begonnen op 25 november 1583 aan hun inval in het Oldambt. Met circa tien vendels rukten ze
uit om deze streek onder schatting te brengen (EEPh 100). Van Eppens weten we dat er in oktober van
het jaar 1583 inderdaad veel regen viel (AE i 477).
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Winschoten bereikte.11 Daar liet hij een deel van zijn soldaten achter,12 terwijl
hij zelf met de overigen verder ging om de heerlijkheid Wedde – eigendom
van de graaf van Aremberg13 – op contributie te zetten, zonder te weten dat de
onzen14 hen achterna zaten.
De Staatsen worden belegerd te Winschoten; Nienoord raakt gewond
en sterft te Oterdum
Onze troepen arriveerden te Winschoten en belegerden de soldaten die
Nienoord in een kerk daar had achtergelaten. Toen Nienoord op de terugweg
was vanuit Wedde, vernam hij wat er in Winschoten aan de hand was en zag
dat hem de doortocht versperd was. Daarom maakte hij een omtrekkende
beweging door de velden en kwam een eind verderop tevoorschijn op de plek,
waar ten tijde van de hertog van Alva de graaf van Arem- [52] berg was verslagen met het regiment van Sardinië.15
Van die kant meende Nienoord [Winschoten] binnen te kunnen komen.
Onze mensen trokken hem tegemoet en versloegen hem. Hij liep daarbij een
haakbusschot in het dijbeen op waardoor hij niet meer kon lopen. Een van zijn
zoons16 die in de buurt was, zag hem daar, sloeg zijn armen om hem heen en zei
dat hij hem niet in de steek zou laten, tot de dood aan toe. Vanwege zijn goede
plichtsbetrachting liet God toe dat onze soldaten, die zich in hun onmiddellijke nabijheid bevonden, een vaandel wisten te bemachtigen en daarover onder
elkaar ruzie begonnen te maken. Daardoor gaven ze de zoon de gelegenheid te
ontkomen. Maar toen deze bezig was zijn vader mee te slepen, werd ook hijzelf
getroffen door een kogel uit een haakbus. Ze namen daarop hun toevlucht in
de kerk, samen met degenen die uit het strijdgewoel waren ontkomen.
Onze manschappen letten die nacht slecht op en het was zo donker, dat
de vijanden zich in veiligheid konden brengen zonder gehoord te worden.
Ze volgden de dijk die naar Bellingwolde loopt en vandaar naar Bunde in
het gebied van de graaf van Emden, waar de dijk ophoudt. Daar gingen ze
scheep en keerden terug naar hun schans, zonder dat ze iets hadden bereikt

11 De Staatsen trokken vanuit Oterdum via Slochteren, Noordbroek en Meeden naar Winschoten, waar ze
op 26 november 1583 tegen de avond arriveerden.
12 Op 27 november 1583 splitsten de Staatse strijdkrachten zich: Wigbold van Ewsum trok met vier vendels
naar Wedde, terwijl Asinge Entens met zes vendels te Winschoten achterbleef en luitenant Hendrik
Karstiens het klooster te Heiligerlee bezette. De Staatsen dwongen afgevaardigden van de bevolking de
belofte af goederen (onder meer turf) te zullen leveren aan het garnizoen te Oterdum en elke week een
bedrag te zullen betalen ter grootte van een jaarschatting (AE i 498-499).
13 Charles de Ligne, graaf van Aremberg (Karel van Aremberg; 1550-1616).
14 De commandant van het koninklijke garnizoen te Reide liet op 28 november 1583 de soldaten uit de verschillende koninklijke schansen in de buurt bij elkaar komen en trok met hen naar Wagenborgen. Tegen
de avond van de volgende dag bereikte hij met 400 man en wat ruiters Winschoten (AE i 499).
15 Don Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva, was gouverneur-generaal der Nederlanden in de jaren
1567-1573. Jean de Ligne, graaf van Aremberg, was stadhouder van Stad en Lande in de jaren 1549-1568.
Hij sneuvelde op 23 mei 1568 in de legendarische slag bij Heiligerlee, even ten westen van Winschoten.
Het ‘tercio de Cerdeña’ (‘regiment van Sardinië’) was een van de Spaanse regimenten die voor de als aantrekkelijk geldende dienst in Italië waren bestemd. De krijgsfortuin bracht echter vele Spaanse soldaten
via Italië naar de Nederlanden (Flandes), waar ze in een hun vreemde en vijandige wereld terecht kwamen. Dit leidde tot het rijmpje: ‘España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura’ (‘Spanje is mijn
bakermat, Italië mijn geluk, Nederland mijn graf’). Het Sardijnse regiment is na de slag bij Heiligerlee
om disciplinaire redenen opgeheven.
16 Melchior van Ewsum
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van wat ze van plan waren. Vader en zoon [Van Ewsum] waren zwaar gewond
en stierven daar een ellendige dood.17 Beiden hadden het verdiend op een
meer eervolle wijze te sterven, bij een betere gelegenheid en op een passender
plaats; de zoon omdat hij op zo’n eervolle wijze zijn liefde en toewijding voor
zijn vader had laten zien, en de vader vanwege het feit dat hij een echte edelman was, vriendelijk, hoffelijk en in het bezit van zulke goede eigenschappen
als er in heel deze provincie niet gevonden worden. Door zijn schulden en de
slechte behandeling die hij van de kant van de Groningers ondervond, was hij
gedwongen geweest zich tot vijand van de koning te verklaren en tot het antiGroningse kamp te behoren. Hij was een man van grootse omgangsvormen en
dineerde op koninklijke wijze, met muzikale omlijsting. Daardoor was hij zo
arm geworden, dat hij naar verluidt ten tijde van zijn dood niet eens een beetje
bier had om te drinken.18
Verdugo probeert Oterdum te veroveren
Na zijn dood vluchtten nog meer van de manschappen die hij had meegebracht. Daarom besloten de Staten de paar soldaten die waren overgebleven
weg te halen, maar wel het fort in stand te houden, ondanks de hoge kosten
die dit van hen vergde.19 Die waren het gevolg van het feit dat de sterkte bloot
stond aan de zee en elke storm grote schade veroorzaakte. Ook haar ligging op
zo’n ontoegankelijke plek droeg bij tot de hoge kosten ervan.
Ik liet in de buurt enkele schansen aanleggen om hun de toegang te beletten
tot het Oldambt, een gebied dat aan de stad Groningen toebehoort. Toen ik mij
[53] op een dag20 in een van deze schansen bevond, arriveerden er enkele schepen die geladen waren met oorlogstuig, bestemd voor het fort van de vijanden.
Het was eb en de schepen lagen vlak bij de schans op het droge. Vanwege de
wind die er stond dacht ik dat, wanneer we de schepen in brand zouden steken,
wellicht ook de met stro gedekte barakken van de soldaten vlam zouden vatten.
Ik liet daarop de schepen beschieten met twee middelzware stukken geschut die
we in ons fort hadden, opdat ze, als de vloed kwam, vol water zouden lopen en
de schans niet zouden kunnen binnenvaren. We zouden ze dan bij eb kunnen
17 Wigbold van Ewsum stierf te Oterdum op 9 februari 1584. Zijn wond was weliswaar genezen, maar
volgens Eppens was zijn weerstandsvermogen gebroken door de ontberingen die hij na zijn wonderbare
ontsnapping uit Winschoten had geleden, en door hartzeer over de nederlaag in het Oldambt. Hij ging
ook gebukt onder de gespannen verhouding tussen hemzelf en zijn compaan Asinge Entens. Wigbolds
zoon Melchior stierf enkele dagen later aan zijn verwondingen. De commandant van het koningsgezinde
garnizoen te Farmsum, de Utrechtse edelman Joost de Vooght van Rijneveldt, was getroffen door het
ongeluk van beide heren en liet in Oterdum ‘specerijen’ bezorgen die hun lijden moesten verlichten (AE
i 529-532).
18 Volgens Eppens was Wigbold van Ewsum zijn crediteurs wel ‘vier tonne goldes’ schuldig als gevolg van de
mislukking van zijn verveningen in het Westerkwartier en zijn zoutziederijen bij de Opslag. Desondanks
bleef hij op de Nienoord een grote staat voeren. De graaf van Oost-Friesland kon er nauwelijks aan tippen
(AE i 529 en 531).
19 Te Oterdum bleven twee Friese vendels achter (AE i 533). Volgens Abel Eppens, die geen goed woord over
heeft voor de chaotische en weinig professionele manier waarop Entens en Ewsum te werk waren gegaan,
begrepen de Westerlauwerse Friezen en Hollanders het grote strategische belang van Oterdum. De
schans was een ‘mundtsloet’, niet alleen voor Groningen, maar ook voor Drenthe, Twente en Steenwijk:
het bezit ervan maakte het de Staatsen mogelijk de aanvoer van levensmiddelen naar die streken af
te snijden. Daardoor kon de vijand in deze streken geen leger onderhouden en werd Westerlauwers
Friesland gevrijwaard van invallen (AE i 505).
20 Het is onbekend wanneer de hierna beschreven gebeurtenis plaatsvond.
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aanvallen. ’s Nachts stuurde ik Rijneveldt, aan wie de zorg was toevertrouwd
voor de schans waar ik mij bevond,21 uit om met een deel van de Duitse soldaten
de zeekant te bezetten. De Walen maakten zich meester van de schepen die vlak
onder de dijk lagen, op een plaats waar zich een gat in de zeewering bevond.
Ze staken het meest nabijgelegen schip in brand en als de wind op dat moment
niet gedraaid was, zou de schans ongetwijfeld in brand gevlogen zijn en zou zij
veroverd zijn geweest, want de vijand was niet in staat haar te verdedigen. Dit
vanwege het feit dat de barakken tegen de wal aangebouwd waren. De vijand
was immers niet bang voor een aanval vanuit zee.22
Aankomst van het regiment van La Motte
In deze tijd23 schreef Zijne Hoogheid me dat hij het regiment van Monsieur de
la Motte had gestuurd om hier te dienen. La Motte stond om bepaalde redenen
destijds niet bij hem in de gunst.24 Het was Zijne Hoogheid er dan ook meer om
te doen om op deze manier diens regiment uit zijn buurt weg te krijgen, dan
om mij te helpen.25 Ik moest [uit Groningerland] vertrekken om La Motte te
helpen bij het oversteken van de Rijn. La Motte had ook de compagnieën van
mijn eigen regiment bij zich die ik met graaf Karel had weggestuurd,26 alsmede
die van de garde van de graaf van Mansfeld, die van Monsieur de Teves27 en
die van Mario Martinengo. Daarbij kreeg ik te maken met het probleem dat ik
dit krijgsvolk niet kon onderhouden. De contributies die werden opgebracht,
waren immers onvoldoende en zijn ook nooit voldoende geweest om een kwart
van de manschappen te kunnen onderhouden, hoeveel ijver men ook betoonde
bij de inzameling ervan. En zij die daar aan het Hof een andere voorstelling van
21 De exacte locatie van deze schans, die in de bronnen wel wordt aangeduid als ‘Rijneveldts schans’ is mij
niet bekend.
22 De Staatsen hadden hun onderkomens aan de binnenzijde van de zuidelijke en westelijke wal gebouwd,
waar ze niet konden worden getroffen door van de landzijde inkomende projectielen. Dit had voor de
verdedigers van de schans ook een nadeel: wanneer de barakken in brand stonden, was de aangrenzende
wal voor hen onbegaanbaar en dus ook niet te verdedigen.
23 Verdugo houdt zich niet strikt aan de chronologie der gebeurtenissen. De aankomst van het door Parma
gestuurde hulpleger, waarvan hier wordt verhaald, vond reeds in december 1583 plaats. Vermoedelijk gaat
het hier om een uit Spanjaarden en Walen bestaande troepenmacht, die in oktober 1583 onder bevel van
Pedro de Paz naar Gelderland was gestuurd om, volgens het door Willem van den Berg bedachte scenario, de Staten van Gelderland onder druk te zetten om zich weer aan ’s konings zijde te scharen (Van Reyd
iii 48, CPH ii nr. 918). Volgens Bor kwamen de koningsgezinden met maar liefst 25 vendels infanteristen
en 700 ruiters over de Rijn. Daarbij ondervonden ze zware tegenstand van de graaf van Hohenlohe. In
de Gelderse en Overijsselse steden lagen sterke Staatse garnizoenen, zodat de koningsgezinde troepen
geen belegering waagden en doorstieten naar (o.a.) Groningerland.
24 De heer van La Motte maakte in 1583 aanspraak op de functie van admiraal en het gouverneurschap van
West-Vlaanderen, maar dit strookte niet met de bedoelingen van de gouverneur-generaal (zie de brief van
Alexander Farnese aan de koning, 20 september 1583, CPH ii nr. 861).
25 Is Verdugo’s wantrouwen jegens Alexander Farnese gerechtvaardigd? Hierboven, in het commentaar bij
FV 49, hebben we gezien dat de landvoogd wel degelijk inzag dat hij Verdugo moest helpen. Toen ging
het weliswaar vooral om Zutphen, maar de vestiging van het Staatse bruggehoofd te Oterdum zal de
gouverneur-generaal nader in zijn overtuiging gesterkt hebben. Ook de koning zelf meende dat het leger
in de Nederlanden moest worden versterkt. Eind november 1583 liet hij Farnese weten dat er nog eens
drie Spaanse regimenten via Italië naar de Nederlanden zouden komen (CPH ii nr. 908). Het enige dat
de landvoogd in afwachting van de aankomst van deze versterkingen kon doen, was het vrijmaken van
troepen uit de Zuidelijke Nederlanden en deze naar het noorden sturen. Omdat hij niet beschikte over
geld voor het onderhoud van deze manschappen, was dit een hachelijke manoeuvre die het risico in zich
droeg een averechts effect te sorteren.
26 In de herfst van het jaar 1583. Zie hierboven, FV 43.
27 Pierre de Martigny, heer van Tombes en Teve, gouverneur van Philippeville (LCV 251).
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zaken hebben gegeven, hebben zich vergist, zoals men nog zal zien in dit verhaal
en wat ik ook met deugdelijke berichten zal kunnen aantonen.28
Passage van de IJssel (6 januari 1584)
[54] Aangezien ik de voor het onderhoud van de troepen benodigde middelen niet langer uit mijn [eigen] gouvernement kon halen, besloot ik dat
van Gelderland binnen te gaan, en [wel in het bijzonder] het gebied van de
Veluwe. Daartoe moest ik de rivier bij Zutphen oversteken. Ofschoon het winter was en slecht weer, slaagde ik erin deze tocht te realiseren met het kort
tevoren aangekomen krijgsvolk en de overigen die ik bij elkaar had kunnen
brengen. De vijand had de vlotbrug van de stad weggehaald en wat verder
stroomopwaarts gelegd, waar zij, op een afstand van een half uur gaans [van de
stad], een gewapend schip hadden liggen. Op een plek tussen het vijandelijke
schip en de stad liet ik een touw [tussen beide oevers] spannen. Daarna begon
ik de soldaten over te zetten en nog vóór het aanbreken van de dag had een
deel van hen de rivier overgestoken. Toen de bemanning van het schip zag dat
de onzen aan het oversteken waren en ook het touw in de rivier bemerkten,
wierpen zij een anker uit om de lijn op te halen. Ik zag het gevaar en liet het
touw aan een kant losmaken. Toen het schip voorbij gevaren was, trok ik het
weer aan en voltooide de oversteek van de soldaten die achtergebleven waren.
Het leger trok het gebied binnen en de boeren werden opgeroepen om contributie te komen betalen. Andere schade werd hun niet aangedaan.
Ik ging naar Zutphen terug en belegerde de schans.29 Ik deed dat met het
garnizoen van die stad en nog wat manschappen van de troepen die ik had
meegebracht.
Deze overtocht heeft plaatsgevonden op de dag van Driekoningen.30
Verdugo maakt zich meester van de schans op de linker oever van de
IJssel (februari 1584)
Het water in de rivier was zo gestegen, dat het de schans binnenliep – deze
lag namelijk op een lage plek – en dwong [ook] mij me terug te trekken uit de
loopgraven. De soldaten van de vijand konden niet in hun barakken blijven en
werden door het water, dat van uur tot uur steeg, gedwongen hun toevlucht te
nemen tot de top van de aarden wal. Omdat ik wel zag dat ik de schans niet
op een andere manier kon aanvallen, begaf ik me naar de stad, vanwaar ik
de vijand met het geschut grote schade toebracht. Het gevolg was dat ze zich
28 Een deel van de hulptroepen (vier vendels) werd te Farmsum gelegerd (JR ii 258, AE i 509-510). Hiermee
deed Verdugo een poging om de Staatsen uit Oterdum weg te krijgen. Na uitschakeling van dit Staatse
bruggehoofd wilde hij met zijn leger naar Westerlauwers Friesland trekken (JR ii 259), opdat de last van
het onderhoud ervan op de vijand zou drukken, precies zoals de Groningers altijd hadden gewild en ook
de bedoeling was van de koning zelf. Verdugo’s poging om Oterdum te nemen mislukte echter. Er zijn
berichten dat Verdugo in deze tijd ook uitvallen heeft gedaan op Oostfries en Münsters grondgebied en
dat hij onderhandelingen met de graven van Oost-Friesland heeft gevoerd. Het doel daarvan is vermoedelijk geweest het belemmeren van de bevoorrading van Oterdum (AE i 507).
29 De door Herman van den Berg tegenover de stad Zutphen opgeworpen versterking. Zie het begin van dit
boek (FV 50).
30 6 januari 1584. Deze mededeling staat op een wat vreemde plaats. Vermoedelijk gaat het om een latere,
wellicht door Verdugo zelf aan zijn manuscript toegevoegde aantekening, die door een latere kopiïst in
de lopende tekst is opgenomen.
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aan mij overgaven. Ik nam hun hun vaandels – drie stuks – en wapens af en
stuurde hen de rivier af naar Deventer.
Het rivierwater bleef maar stijgen, en wel zozeer, dat de afstand tussen de
stad Zutphen en het droge, vanwaar de levensmiddelen per schip moesten
worden aangevoerd, een uur gaans was.
Het koninklijke leger trekt op tot aan Utrecht en keert terug naar
Zutphen
[55] Onze manschappen trokken in de richting van Utrecht en veroorzaakten
daar en in Holland zo’n schrik, dat de prins van Oranje al zijn strijdvolk uit
Brabant en andere streken zoveel mogelijk liet samentrekken en de graaf van
Hohenlohe, graaf Herman en zijn broers op de onzen af stuurde. Toen ik dat
hoorde, liet ik hen terugroepen.31 Omdat het vanwege de hoge waterstand
onmogelijk was de rivier weer over te steken, maakten ze aan de waterkant
halt. De troepen van de vijand hadden zich samengetrokken en waren in de
buurt van Arnhem gekomen. Een deel van het voetvolk sloeg aan het muiten
tegen de graaf van Hohenlohe en nam zijn toevlucht in een huis. De graaf belegerde hen daar met de rest van zijn troepen. Toen ze zich hadden overgegeven,
liet hij enkelen van hen ophangen. Meteen [daarna] begonnen ze aan hun
opmars tegen onze mensen met wie ze, volgens hun orders, slag moesten leveren. God heeft gewild dat de rivier op dat moment begon te zakken en een van
onze soldaten, een lid van de lichte cavalerie, begaf zich te water om al zwemmend een geschikte plaats te zoeken voor de overtocht. Hij wist de schans te
bereiken, waar ik me toen ophield om [van daaruit] hetzelfde te doen. Er werd
een plek voor de oversteek gevonden, zij het geen beste, en ik gaf onze soldaten dus bevel om onmiddellijk naar de plek te komen waar ik was. Ik liet hen
gidsen door dezelfden die de oversteekplaats verkend hadden. Zo kwamen ze
rechtstreeks in de schans, terwijl de vijand hen al in het vizier had. Die was
zoveel sterker, dat de verhouding wel vier tegen één was.32
De prins van Oranje beveelt Hohenlohe de schans voor Zutphen te
belegeren
De prins van Oranje vernam wat er gebeurd was, en stuurde de graaf van
Hohenlohe uit om de schans te belegeren en, indien mogelijk, in te nemen. Hij
wilde namelijk niet dat onze manschappen Holland binnendrongen om zijn
rust te verstoren. Dus, toen het water gezakt was, naderde de graaf [56] om deze
opdracht uit te voeren.33 Ik liet aan Tassis de hele infanterie voor zover ik kon
en gaf hem aanwijzingen voor de aanleg van een paar zijvleugels ter verzekering
van de schans en de verbinding tussen haar en de stad. Als dat niet gebeurde,
zou [de vijand] immers de versterking zo kunnen benaderen, dat het ons onmogelijk zou worden er in of uit te gaan. Ik gaf aan dat een van de hoornwerken34
31 De koninklijken begonnen op 12 februari 1584 aan de terugtocht (Bor xviii 37).
32 Na deze terugtocht van de Veluwe begaf Verdugo zich weer naar het noorden. Op 21 februari 1584 arriveerde hij in Groningen (DA 601).
33 Mei 1584.
34 Een hoornwerk is een aan de buitenzijde van een vesting toegevoegde versterking, bestaande uit een
tweetal halve, door een wal met elkaar verbonden, bastions.
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van deze vleugels in handen van de kapiteins van mijn regiment moest worden
gesteld. De andere moest worden toevertrouwd aan die van Monsieur de la
Motte, met de assistentie van enkele Duitse piekeniers.
De soldaten werkten aan alle kanten zo stevig door en de graaf [van
Hohenlohe] naderde – hij was in afwachting van de aanvoer van benodigdheden – zo langzaam, dat de vleugels reeds in staat van verdediging waren,
voordat hij arriveerde. [De graaf] zette zijn aanval zo op, dat hij zijn geschut
plaatste tegenover de vleugel van Monsieur de la Motte. Die van mijn regiment
benaderde hij met behulp van de schop, dus door het graven van gangen en
mijnen. Dit laatste was eenvoudig te doen, omdat de gracht droog en zandig
was. Ik begaf mij naar Oldenzaal om noodzakelijke voorzieningen te treffen
en stuurde een boodschapper naar Tassis om hem te zeggen dat hij een mijn35
moest maken die uitkwam in de gracht, opdat hij die beter kon verdedigen.
De graaf van Hohenlohe bombardeerde de vleugel van La Motte – tegenover
deze was het geschut geplaatst – en was met zijn loopgraven al tot aan de gracht
gevorderd. Met behulp van de grote voorraad aan schanskorven waarover hij
beschikte, wilde hij de gracht opvullen om zo een stormaanval te kunnen doen.
Daarom begon hij vanuit zijn loopgraaf korven in de gracht te gooien. Vanuit de
mijn die hij had laten graven, haalde Tassis echter alles weer weg wat zij erin
wierpen en repareerde daarmee de bressen die de vijand in de schans geschoten
had. Daarbij vielen aan beide zijden vele doden en gewonden.
Hohenlohe wil de schans en de stad Zutphen uithongeren, maar
Verdugo slaagt erin voorraden binnen te brengen
Er waren vele manschappen in de vleugels en de schans was zowel aan de binnen- als aan de buitenkant voorzien van traversen.36 Het was daarom onmogelijk een bestorming uit te voeren zonder grote verliezen te lijden. Om die reden
besloot de graaf [van Hohenlohe] haar door uithongering te nemen. Dit kon hij
echter niet doen zonder de stad [Zutphen] te belegeren, die niet zo goed bevoorraad was. Met dat doel stuurde hij De Villers, veldmaarschalk [57] van de prins
van Oranje,37 de rivier over. Hij gaf hem een groot aantal goede ruiters mee en
met hen ook graaf Herman van den Berg. Ofschoon dezen de stad stevig in de
knel hielden, lukte het me telkens om het een en ander binnen te brengen.
Op een keer had ik kapitein Mario Martinengo met zijn compagnie erheen
gestuurd. Elke soldaat had achter op zijn paard een zak buskruit bij zich. Hij
stiet echter op een hinderlaag die De Villers hem met meer dan tweeduizend
ruiters had gelegd. De kapitein trok zich terug en hield zijn manschappen
daarbij zo goed bij elkaar, dat de vijand hen niet durfde aan te vallen. [Dit
ging goed] totdat ze bij een bosje kwamen. De soldaten sloegen de bevelen in
de wind en verspreidden zich in het bos zonder dat de kapitein daartegen iets
kon doen. De vijand zag dit, viel hen aan en nam bijna allen gevangen zonder
er ook maar één te doden. Slechts de drie officieren van de compagnie ontkwamen en twee of drie soldaten die achter hen aan kwamen.
35 Onderaardse gang.
36 Een traverse of zijweer is een haaks op de hoofdwal aansluitende versterking, bedoeld om deze in de
lengterichting te dekken.
37 Josse de Soete, heer van Villers. Verdugo noemt hem ‘maestro de campo’ (‘veldoverste’).
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Tegen de schans deed de graaf [van Hohenlohe] niets anders dan het graaf- en
mineerwerk voortzetten, waartegen de onzen hun verdedigingsmaatregelen
namen. Op een dag deden ze een uitval naar de vijandelijke artillerie, doorbraken de bewaking en bereikten de verblijven. Daar sloegen ze aan het plunderen, hoewel ze, als ze maar even hadden geprobeerd, ongetwijfeld het geschut
hadden kunnen buitmaken. Ze zouden het ook hebben kunnen behouden,
want de stukken stonden opgesteld in een versterkte stelling. Maar ze bleven
rondhangen in het vijandelijke kamp en gaven daardoor [de rebellen] de gelegenheid om [het geschut] terug te trekken.
Aan deze uitval nam Maximiliano du Bois deel. Deze, een kamerheer van
Zijne Majesteit, diende als ritmeester bij de cavalerie en was door mij met zijn
compagnie te Zutphen in garnizoen gelegd. Hij raakte gewond door een musketschot in de dij en werd gevangen genomen. Aan zijn verwondingen is hij
later gestorven. Dat was jammer, want het was een jongeman die vervuld was
van moed en goede wil.
De prins van Parma stuurt versterkingen
Omdat ik op de hoogte was van de kwalijke situatie bij Zutphen, smeekte ik
Zijne Hoogheid voortdurend dat hij me zou bijstaan met enige hulptroepen,
waarmee ik onze belegerden zou kunnen aanvullen. Maar [58] omdat Zijne
Hoogheid geen andere strijdkrachten bij de hand had dan die welke in de
Keulse oorlog dienden, stuurde hij kapitein Juan de Castilla naar de keurvorst
om hem te vragen of hij die troepen mocht gebruiken.38 Die stemde onmiddellijk toe; het bevel werd opgedragen aan Don Juan Manrique, het hoofd
van Zijne Majesteits troepen ter plaatse. Met deze manschappen kwamen ook
de strijdkrachten van de keurvorst. Ik bracht hen onder in Winterswijk, een
grote plaats dichtbij Bredevoort, op een afstand van een mijl van Groenlo, de
plek waar ik mij bevond. Terwijl deze troepen arriveerden, liet ik de karren en
levensmiddelen klaarmaken die naar het eerdergenoemde Zutphen moesten,
alsmede enige stukken geschut die ik uit Lingen had gehaald.
In die tijd deden de graaf en de gravin Van den Berg, de vader en moeder
van de drie graven, hun best hun zonen in dienst te laten treden van Zijne
Majesteit.39 Zijne Hoogheid, die ik daarvan op de hoogte had gesteld, had deze
zaak aan mij overgelaten. Voor de behandeling ervan ging een van zijn getrou38 De keurvorst is de Keulse aartsbisschop Ernst van Beieren, die in de plaats was benoemd van Gebhard
Truchsess van Waldburg. Deze was eind 1582 door de paus afgezet vanwege zijn overgang naar het
Lutheranisme. Daarna voerden Truchsess en zijn opvolger oorlog om de macht in het aartsbisdom. Ernst
werd gesteund door troepen van de Spaanse koning, die hiertoe door de gouverneur-generaal te Brussel
waren ingezet. In het begin van 1584 was de strijd beslist in het nadeel van Truchsess, die in ballingschap
moest gaan. Zowel aan de kant van de koning als aan de zijde van de rebellen kwamen hierdoor troepen
vrij voor de strijd in de Nederlanden. De Staten-Generaal besloten een deel van Truchsess’ leger in dienst
te nemen (Bor xviii 50).
39 Nadat hij in december 1583 was gearresteerd vanwege zijn poging de Gelderse steden aan Parma in handen te spelen, was graaf Willem van den Berg te Delfshaven gevangen gezet. Vanwege zijn verwantschap
met de Nassaus werd hij niet streng behandeld. Op 29 maart 1584 werd met hem afgesproken dat hij zijn
steden, waaronder ’s-Heerenberg, aan de Generaliteit zou overdragen (SL i 180). Na zijn vrijlating begaf
hij zich naar Emmerik (april 1584). De pogingen van graaf Willem en zijn vrouw om hun zonen Herman,
Frederik en Oswald ertoe over te halen het Staatse kamp te verlaten, zullen dus in het voorjaar van 1584
moeten worden gedateerd. Overigens zou Willem van den Berg zelf pas in oktober 1584 openlijk voor
de koning kiezen. Hij hield hij zich toen op in zijn slot te Ulft, waar hij tot zijn dood in 1586 is blijven
wonen.
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wen met mij mee. Aan deze man, die drost was van Boxmeer,40 deelde ik mee
dat ik besloten had om koste wat kost de stad Zutphen te hulp te komen en dat
ik geloofde dat dit niet zonder strijd zou lukken. Om die reden zou hij ervoor
moeten zorgen dat deze heren41 zich niet daarbinnen zouden bevinden, opdat
hun verzoening [met de koning] niet bemoeilijkt zou worden. Hij antwoordde
me dat hij niet wist hoe zij zich zouden kunnen terugtrekken zonder hun eer
te verliezen. Het zou hen immers kwalijk genomen worden, wanneer zij dat
in een dergelijke situatie deden. Hij zag evenmin onder wat voor voorwendsel
het wel zou kunnen. Ik gaf hem ten antwoord dat men zou kunnen zeggen dat
hun moeder hen liet roepen, omdat hun vader ernstig ziek was. Zo heeft ze het
ook inderdaad gedaan.42
Verdugo trekt op naar Zutphen
Omdat ik alles reeds klaar had om de stad te hulp te komen, begon ik mijn
tocht op de volgende manier. De met levensmiddelen en ammunitie beladen
wagens stelde ik op in twee kolonnes, die begeleid werden door twee provoosten.43 De trekpaarden [59] moesten halsters of touwen dragen opdat men
ze, voor het geval dat er gevochten moest worden, kon vastbinden aan de achterkanten van de wagens, elk paard aan de kar die ervóór reed. Tussen deze
beide kolonnes ging eerst de hele cavalerie; de Walen die Don Juan Manrique
had meegebracht en onder leiding stonden van zijn kapiteins – hun vaandels
had ik in het eskadron van de Duitsers geplaatst –, verdeelde ik in twee groepen, die een vaste combinatie moesten vormen met de cavalerie in de voorhoede onder bevel van Juan Manrique en Nicolò Basta. Voor het geval het nodig
zou zijn daaraan piekeniers toe te voegen, maakte ik een vliegend eskadron
lansiers die twee veldstukjes met zich meenamen. Dit eskadron trok tussen
de beide groepen haakschutters, een beetje naar achteren. Hierachter volgden
twee andere, kleine groepen van musketiers op de hoekpunten van een groot
eskadron Duitse piekeniers, bestaande uit manschappen van de keurvorst, met
zijn kolonel Herlach, een Zwitser van nationaliteit, voorop. Achter dit eskadron kwam een tweede, dat bijna even groot was en bestond uit manschappen
van deze provincie. Daarachter weer kwamen twee andere groepen haakschutten van de rest van het regiment van Monsieur de la Motte en het mijne, met
de compagnie bereden haakschutten van kapitein Leccola. Die had order de
hele achterhoede bijeen te houden, opdat niemand achterbleef of zich, zonder
daartoe bevel te hebben gekregen, van de troep verwijderde. Verder moesten,
wanneer het tot een gevecht kwam, de twee kolonnes van karren zich aan de
achterzijde aaneensluiten en zich laten omringen door het grote eskadron van
Duitsers, waarbij kolonel Herlach en ik ons bevonden. Er was ook een extrazware veldslang44 bij, die kogels van vijftien pond kon verschieten en die ik

40 Boxmeer was een heerlijkheid van de graven van den Berg. Graaf Willem van den Berg had de heerlijkheid
en het kasteel aan Staatse zijde gebracht, maar in 1583 was het koninklijke leger erin geslaagd het kasteel
te veroveren en er een garnizoen te leggen.
41 De jonge graven van den Berg.
42 Zie hieronder, FV 60.
43 De ‘provoost’ is de functionaris die in het leger belast is met de handhaving van de militaire discipline.
44 Een type kanon.
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had meegenomen uit Lingen, opdat ik de eskadrons van de ‘smidjes’45 beter
kon raken en de overige cavalerie van de vijand, die talrijk was. Hij had echter
minder voetvolk dan wij. Al deze manschappen trokken tussen de twee [60]
kolonnes van karren op, met de instructie die ik heb genoemd. Zo marcheerden wij door het vlakke veld naar het dorp Harreveld.46
Deze manier van marcheren, waarbij het krijgsvolk aaneengesloten bleef,
bood volgens mij de meeste veiligheid, zelfs indien de vijand een groter aantal
ruiters zou hebben. Immers, bij het voorttrekken over een smalle weg zouden
de wagens een grote ruimte beslaan en de vijand zou ons dan van de ene of
de andere kant schade kunnen toebrengen zonder dat wij elkaar zouden kunnen helpen.47 Doordat hij zich in een streek bevond waar talrijke bosschages
waren, was hij in staat ons onder dekking te naderen tot op het moment dat
hij kon toeslaan. Om dit ernstig ongerief te voorkomen stuurde ik kapitein
Leccola met enkele soldaten, die afkomstig waren uit alle compagnieën, erop
uit om de wegen en bosjes te verkennen waarlangs de vijand kon komen. Het
bevel over zijn compagnie in de achterhoede liet ik over aan zijn luitenant, met
de taak die ik al heb genoemd.
Hij bleef – zonder uit ons gezichtsveld te verdwijnen – voor ons uittrekken,
totdat hij bij het dorp Hengelo arriveerde. Daar kwam hij graaf Herman van
den Berg tegen, die met een escorte van dertig of veertig ruiters op weg was
naar zijn vader.48 Zijn moeder had hem laten weten dat diens gezondheidstoestand erg slecht was. Graaf Herman wist niets van een andere reden voor deze
oproep en had ook niet gehoord dat wij onderweg waren. Toen hij bij de soldaten van onze troep verschillende [soorten] helmen zag, begreep hij dat al onze
manschappen daar waren. Hij keerde om en reed in goede orde terug naar zijn
kwartier. Daar rapporteerde hij aan Monsieur de Villers wat hij had gezien. Ik
hoorde dat de vijand ons ontdekt had, en realiseerde me dat zij in de meerderheid waren. Ik liet de wagens en eskadrons daarom haastig voortmaken om
de sterk gelegen plaats49 te bezetten alvorens de vijand zich daarvan meester
zou maken.

45 Het Spaanse ‘herreruelo’ (letterlijk ‘smidje’) betekent ‘koolmees’ en is ook de benaming van een bepaald
soort korte schoudermantel. Hier doelt Verdugo met ‘herreruelos’ op de Duitse cavaleristen, die vanwege
hun zwarte kledij ook wel ‘zwarte ruiters’ werden genoemd.
46 Het manuscript en de oudste editie hebben ‘Holguel’; Lonchay heeft ‘Hervelt’. Harreveld ligt tussen
Lichtenvoorde en Varsseveld.
47 Bij een normaal convooi vormen de wagens een langgerekte kolonne, waarbij de escorterende troepen
zich zo ver uit elkaar bevinden, dat zij elkaar nauwelijks te hulp kunnen komen wanneer de vijand het
convooi aan de voor- of achterzijde aanvalt.
48 Zie p. 149 noot 39.
49 Hengelo.
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Verdugo wil de vijand aanvallen, maar zijn officieren willen niet meedoen
Terwijl we daar waren, pleegde ik overleg met Don Juan Manrique, Nicolò
Basta, Juan de Castilla, Schwartzemburgh, hoofd van de ruiterij van de keurvorst, en kolonel Herlach. Ik zei dat het goed zou zijn enig krijgsvolk bij de
wagens te laten en Tassis op te roepen – hetgeen ik ook in allerijl heb gedaan
– om met de manschappen die [61] hij uit [Zutphen]50 kon meenemen de
hulpgoederen te komen ophalen en de stad binnen te brengen. Ondertussen
zouden wij dan met alle overigen achter de vijand aan kunnen gaan. Onze verspieders meldden dat die zich terugtrok, hetgeen te zien was aan de vuren van
zijn onderkomen. De meesten van de aanwezigen reageerden echter afwijzend.
Ze vonden het beter om rechtstreeks naar de stad te gaan en de hulpgoederen
af te leveren, omdat dat het doel was waarvoor we waren gekomen. Ik stelde
dat het hulpconvooi veilig zou kunnen optrekken, aangezien wij onze weg
zouden moeten nemen tussen de vijand en het convooi in. Desondanks en in
weerwil van mijn verzoeken, kon ik niet voorkomen dat er enkele keren in de
tactische besprekingen meningsverschillen aan de dag traden, die meer gebaseerd waren op vooroordelen en de behoefte macht of kennis te tonen, dan op
redelijkheid.
Het hulpleger bevoorraadt Zutphen
Wij bleven die nacht op die plaats.51 Bij het aanbreken van de dag arriveerde
Tassis met zijn mensen en zo trokken we met zijn allen naar de stad. De vijand
begaf zich naar de poorten van Deventer, stak de rivier over en voegde zich bij
de rest van zijn leger, dat zich voor de schans52 bevond.
De stad Zutphen verkeerde, wat de voedselsituatie betreft, reeds in uiterste
nood en zou verloren zijn geweest wanneer het koren op het veld niet zo goed
als rijp was geweest. De vrouwen en kinderen gingen uit om de aren ervan te
snijden, maar Monsieur de Villers behandelde hen met grote wreedheid. Naar
men zei liet hij sommigen van hen levend begraven en bij anderen liet hij neus
en oren afsnijden. Maar dat heeft God hem betaald gezet, zoals men verderop
zal zien.53
Die nacht werd bevel gegeven54 tot een aanval55 tegen de schansen die de
vijand had aangelegd rondom die van ons. Het was bar slecht weer met regen
en wind en het was aardedonker. Hoezeer men ook zijn best deed, het haalde
niets uit.
Nadat we de stad van het hoogst noodzakelijke hadden voorzien, keerden
we terug naar Groenlo om niet de voorraden op te maken die we hadden
meegebracht. Terwijl Don Juan Manrique met zijn krijgsvolk vooruit ging,
50
51
52
53
54

De tekst heeft hier slechts ‘de stad’.
Het Gelderse Hengelo (?)
De schans op de linker IJsseloever tegenover Zutphen.
Na de slag bij Amerongen viel De Villers in handen van het koninklijke leger (zie FV 72).
Verdugo was op dat moment bij het hulpleger en dus niet aanwezig bij de hier beschreven gebeurtenis.
Het bevel is gegeven door de commandant van de koninklijke troepen in de schans tegenover Zutphen.
55 Verdugo gebruikt hier het woord encamisada: een nachtelijke militaire operatie waarbij de soldaten zich
in speciale camisas (hemden) staken om de eigen mensen van de vijand te kunnen onderscheiden.
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vernam hij dat zich daar in de buurt een kasteel bevond dat Hackfort heette.56
Daar lag een compagnie soldaten die was overgebleven van het regiment van
Nienoord. Hij begaf zich erheen zonder mij ervan op de hoogte gesteld te hebben, met de gedachte het huis meteen in te nemen. Hij had geen artillerie bij
zich, met het gevolg dat hij alleen maar manschappen verspeelde. Het weinige
geschut dat we hadden meegenomen, was immers [62] in [Zutphen] gebleven.
Hij trok af en we keerden allen terug zonder het kasteel in te nemen. Bij een
latere gelegenheid evenwel nam Tassis op mijn bevel [geschut] mee, beschoot
en veroverde het kasteel, waarna hij alle soldaten die daarbinnen waren liet
ombrengen.57
Don Juan verzamelde zijn mensen en ik de soldaten van mijn gouvernement, waarna we ons vandaar terugtrokken, hij naar Keulen en ik naar
Oldenzaal. De vijanden zagen dat wij de stad geholpen hadden en dat er in
hun [eigen] leger gebrek aan alles begon te ontstaan. Daarom en ook vanwege
de dood van de prins van Oranje die in die tijd viel,58 wierpen zij zeven of
acht schansen op rondom de onze en onze vleugels. Ze voorzagen deze van een
bezetting en trokken zich met de overigen terug naar hun bases.

56 Het kasteel Hackfort ligt op enkele kilometers ten westen van Vorden op de noordelijke oever van de
Vordense Beek.
57 Verdugo doelt hier op de verovering van Hackfort door Tassis op het einde van de winter 1584-1585. Bor
bevestigt dat Verdugo’s luitenant genadeloos optrad tegen de bezetting van het kasteel. Hij liet allen
‘massacreren ende ombrenghen, uytgenomen eenen schrijver, dewelcke door eenen paep ofte canonick
– van zijne kennisse ofte maechschap zijnde – vrygecocht wert’ (Bor xx 9v).
58 10 juli 1584.
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[63]

Boek V — 1585-1586
De strijd om Zutphen wordt voortgezet. Verdugo wil via Arnhem naar
Holland oprukken, maar Parma concentreert zich op het gebied tussen
Venlo en Grave. Nijmegen gaat over naar de zijde van de koning.
Tassis maakt zich meester van de schansen in de omgeving van
Zutphen
De winter die aanbrak1 was bitter en onze mensen waren erg ontevreden
vanwege de ten tijde van het beleg2 doorstane ontberingen en het gebrek dat
zij leden. Daarom liet ik Tassis komen, opdat [64] hij al het graan dat hij in
Twente kon vinden, zou verzamelen en naar [Zutphen] brengen.
Ik overwoog dat het al lang niet meer geregend had en dat het water in de
Rijn gewoonlijk tegen het einde van de herfst – althans, wanneer het niet regende – zijn laagste peil van het hele jaar bereikt, hetgeen vervolgens ook het geval
is met zijn zijarmen. Dit effect is nog sterker wanneer de wind uit het oosten
waait. Toen Tassis gekomen was, gaf ik hem bevel een doorwaadbare plaats te
zoeken en twijfelde er niet aan dat hij er een zou vinden. Ik had namelijk enige
ervaring met die rivier uit de tijd van de hertog van Alva, zaliger gedachtenis, die
mij naar Deventer in garnizoen had gezonden met kolonel Mondragón. Wanneer
hij zo’n voorde had gevonden, zou Tassis moeten oversteken en een poging
moeten doen om de forten die de vijand had achtergelaten, van achteren aan te
vallen en in te nemen. Als dat niet zou lukken, moest hij verder de Veluwe binnentrekken om er de contributies binnen te halen die wel beloofd waren, maar
niet betaald werden. Daartoe gaf ik hem meer soldaten mee dan hij zelf had.
Hij meldde me dat hij de doorwaadbare plaats had gevonden, de rivier aan
het oversteken was en ging doen wat ik hem bevolen had. Bij het oversteken
deden zich problemen voor, want er dreven al grote ijsschotsen op de rivier.
Daardoor gingen enkele van onze cavaleristen verloren. Het voetvolk deed de
oversteek in bootjes en achterop de paarden, met kleine aantallen tegelijk en
met veel moeite. Er hing zo’n dikke mist, dat de soldaten van de vijandelijke
schansen hen niet konden zien. Maar op het horen van enig gerucht stuurden
ze veertig à vijftig man op verkenning uit. Deze [verkenners] stuitten op de
eerste groep infanteristen die waren overgestoken. Dezen hadden bij de rivier
een vuurtje aangelegd waaraan ze zich aan het opwarmen waren. Door de
dikke nevel zagen ze elkaar pas toen ze al vlak bij elkaar waren. Met de moed
der wanhoop vielen onze soldaten de vijanden aan, zonder dat hun kapiteins
erbij waren, want die waren allen aan de andere kant van de rivier samen
met Tassis bezig de oversteek van de manschappen in goede banen te leiden.
[Onze mannen] achtervolgden [de vijandelijke soldaten] en dwongen hen zich
terug te trekken in hun schans. Vervolgens vielen ze in diezelfde gezindheid de
schans zelf aan, waarbij ze elkaar met lansen en hellebaarden zo goed mogelijk
hielpen,3 vielen er binnen en onthalsden meer dan honderd man.
1
2
3
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Winter 1584-1585.
De belegering van Zutphen en de schans op de westelijke oever van de IJssel.
Bij het beklimmen van de wal.
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[65] Op dat moment klaarde het op en zag de bezetting van de twee versterkingen die het dichtst bij de ingenomen schans lagen, wat er gebeurd was. Die
forten waren niet zo goed aangelegd en bezet als de ingenomen schans. Om
die reden, en ook omdat ze zagen dat onze mensen zich klaar maakten om hen
aan te vallen – er waren nu al wat meer van de onzen de rivier overgestoken
en die maakten zich samen met de officieren op voor de strijd – , staken de
manschappen in de vijandelijke sterkten hun hoeden omhoog om zich over te
geven. De soldaten van de andere schansen zagen dit, gaven daarop hun eigen
posities op en zochten hun toevlucht in twee andere forten, die een eindje verder stroomafwaarts lagen. Tassis begaf zich naar de stad, haalde daar geschut
op en begon een belegering.
De graaf van Meurs en De Villers bevonden zich te Arnhem. Toen zij hoorden
wat er gebeurd was, kwamen zij te hulp met de ruiterij die zij daar in de buurt
hadden weten samen te trekken. Ze kwamen zonder voetvolk, want dat hadden
ze niet meer. Ze hadden vele infanteristen verloren tijdens het beleg van Zutphen,
en degenen die overgebleven waren hadden ze weggestuurd om in Holland en
Utrecht op adem te komen. Het gevolg was dat ze niets bereikten, want het ijs
was niet sterk genoeg om de paarden te dragen. De twee belegerde schansen
leden gebrek en gaven zich over, zodat Tassis op deze manier niet alleen het fort
bemachtigde dat de vijand door beschieting, graafwerk, geweld en uithongering
had willen veroveren, maar ook nog zeven of acht andere sterkten.4
Er wordt contributie geheven, maar Verdugo heeft daarmee nooit
enige bemoeienis gehad
Nadat dit was gebeurd kwamen de inwoners van het gebied5 onder contributie,
in verband waarmee een ontvanger werd aangesteld naar de keus van Tassis. Ik
heb me daarmee niet willen bemoeien, omdat het gebied niet tot mijn gouvernement behoort. Ik heb Zijne Hoogheid wel op de hoogte gesteld van alles wat
gebeurd was en hem verzocht dat hij daarvoor iemand zou aanstellen. De edele
heer Cicoña6 stuurde commissaris Gramaye7 als ontvanger. Deze heeft de functie
uitgeoefend tot het [66] einde toe, zonder dat ik ook maar een stuiver in handen
kreeg, of dat er ook maar één in mijn opdracht werd uitgegeven. En dat is het
regelrechte tegendeel van hetgeen [mijn lasteraars] later aan Zijne Hoogheid lieten weten, toen ze zeiden dat ik van die contributies profiteerde met bedragen
van veertig- of vijftigduizend dalers per maand. Later is men erachter gekomen
dat ik tevoren de ontvanger juist [geld] had geleend om de loopgraven en schansen te slechten, die de vijand rond ons fort had aangelegd.8
Op deze manier zijn ze nu ook bezig mij zwart te maken met betrekking tot
de contributies van Friesland. Voor het ontvangen daarvan en voor alle andere
contributies die in heel mijn gouvernement zijn geïnd, zijn er ontvangers
4
5
6
7
8

Wat Tassis deed is het verjagen van de Staatse belegeraars van het koninklijke fort tegenover Zutphen.
De mededeling dat hij deze schans ‘bemachtigde’ doet hier dan ook wat vreemd aan.
De Veluwe (?)
Juan Andrea Cicoña (zijn naam wordt ook op Italiaanse wijze gespeld: Cicogna) was commissarisgeneraal tot de oorlog, superintendent van de contributies in Brabant, Gelderland, Holland, Friesland,
het Land van Overmaze en gouverneur van Roermond.
Volgens Lonchay gaat het om  Gisbert Gramaye.
De schansen die de rebellen hadden aangelegd ter insluiting van het fort tegenover Zutphen.
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geweest die aangesteld zijn door [de autoriteiten] van het gebied zelf. Als ik
al iets eigenhandig heb genomen, dan is dat geweest uit de opbrengsten die
te vuur en te zwaard op de vijand worden buitgemaakt, dit in overeenstemming met het bevel dat mijn generaal had gegeven aan commissaris Francisco
Vázquez de Humana, die hier de boeken van ’s konings soldij bijhield. Daar
staat alles in.
Die heren van de Visita9 zouden mij een gunst kunnen bewijzen als het hun
zou believen mij alles te vragen wat zij zouden willen weten, zodat ik hun de zuivere waarheid zou kunnen vertellen. Immers, volgens de gewoonte van het huis
van Bourgondië en op speciaal bevel van keizer Karel, roemrijker gedachtenis,
moeten degenen die koninklijke ambten bekleden, en in het bijzonder zo’n ambt
als dat van mij, op de hoogte gesteld worden, alvorens men het oor leent aan
stiekeme lasteraars. Die zullen [overigens] moeilijk kunnen bewijzen wat zij over
mij hebben gezegd. Ik hoop dat Zijne Hoogheid10 en die heren [van de Visita] mij
zullen horen, zoals ze ook naar hen hebben geluisterd. Dan zullen ze in waarheid
bevinden dat ik van deze contributies niets heb genomen, wat [67] niet zuiver
en alleen aan Zijne Majesteit ten goede is gekomen. Voor zijn dienst heb ik mij
met mijn persoon en mijn vermogen naar behoren en zonder mankeren ingezet
en ik heb het daarbij ook in moeilijke situaties niet laten afweten, zoals mijn
heimelijke rivalen wel hebben gedaan. Want sommigen van hen hebben nooit
in de problemen gezeten; die bedachten steeds op tijd wel het een of andere
zaakje waarover ze met het Hof daar moesten onderhandelen, zodat ze hun
verantwoordelijkheid konden ontlopen.
Ik heb mij deze kleine uitweiding veroorloofd, omdat hetgeen ik hier zeg
de beweegreden is voor het optekenen van mijn verhaal. Ik schrijf niet om victorie te kraaien,11 maar om mij te rechtvaardigen en vrij te pleiten; daarom gaat
het me in mijn verhaal ook meer om de waarheid dan om een mooie stijl. Zelfs
al zou ik hebben geprofiteerd van de contributies die met het zwaard in de hand
zijn binnengehaald, dan nog meen ik dat ik ze verdiend heb, omdat ik dienst heb
gedaan zonder soldij. Ik heb ook nooit de vergoeding ontvangen die volgens het
gebruik van het huis van Bourgondië gegeven wordt aan gouverneurs die men
buiten hun eigen ambtsgebied laat dienen.12 Als God het me vergunt zal ik aan
het eind van mijn verhaal op de bewuste gevallen uitgebreider terugkomen.13
Herman en Oswald van den Berg gaan over naar de zijde van de koning
Terugkerend naar mijn relaas over Zutphen moet ik zeggen, dat er na de door
mij verhaalde gebeurtenissen aan niets anders werd gedacht dan aan het
bevoorraden van die stad. Dit was een moeizame aangelegenheid, want de
vijand had in Lochem en Doesburg een groot garnizoen gelegd.

9 Zie de inleiding, p. 34.
10 Verdugo bedoelt met ‘zijne Hoogheid’ doorgaans Alexander Farnese. Deze is op 2 december 1592 overleden. Hier heeft hij aartshertog Ernst van Oostenrijk in gedachten, die in 1595 het ambt van gouverneurgeneraal bekleedde. De aartshertog was eind januari 1594 in Brussel gearriveerd.
11 De editie van 1872 (p. 87) heeft hier: ‘het gaat er me niet om geschiedenis te schrijven....’
12 Omdat Verdugo een ervaren en kundig veldheer was zette de gouverneur-generaal hem overal in waar hij
dat nodig vond.
13 Zie FV 191.
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Terwijl ik me in de stad Oldenzaal ophield, kwamen graaf Herman van den
Berg en zijn broer Oswald om bij de koning in dienst te treden. Zij hadden
eerder verlof en een paspoort van de vijand verkregen, in overeenstemming
met de afspraken die ik met hen had gemaakt. Ze wilden zo graag dienst doen
voor Zijne Majesteit, dat ze me voortdurend lastig vielen met het verzoek hun
de eed van trouw af te nemen. Beleefdheidshalve stelde ik dit echter uit totdat
Zijne Majesteit hen voorzag van een officiële taak.14 Ze hebben me altijd de
gunst van hun vertrouwen geschonken wanneer ik hen van advies diende,
en op die manier ben ik steeds hun trouwe dienaar geweest. Hun komst naar
Oldenzaal was niet zonder gevaar, want de vijand wist dat ze deze tocht moesten maken en had onderweg een hinderlaag gelegd.

Het operatiegebied in de jaren 1585-1586.
14 Wanneer Verdugo de graven de eed afnam zonder dat de koning hen van een commissie had voorzien,
zouden functionarissen aan het Hof te Brussel dit hebben kunnen opvatten als een schending van de
hoogheid van de koning en – vooral – een inbreuk op hun eigen status.
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Verdugo adviseert de gouverneur-generaal eerst Arnhem in te nemen
en vervolgens Holland binnen te vallen...
[68] Ik wees Zijne Hoogheid erop dat de stad Zutphen de ware toegangspoort
tot Holland was. Omdat die provincie het nest van de rebellen was, moest hij,
wilde hij zicht krijgen op het einde van de oorlog, daar naar binnen. Om dat
beter te kunnen doen was het nodig de stad Arnhem in te nemen, hetgeen eenvoudig te doen was, daar die stad wordt beheerst door heuvels15 en de naburige steden Nijmegen en Doesburg toen tot de dienst van Zijne Majesteit waren
teruggebracht.16 Naar aanleiding hiervan en omdat hem dit een goed plan leek,
wenste Zijne Hoogheid mijn visie op schrift te krijgen. In verband hiermee is
kapitein Frias vele malen heen en weer gereisd. Uiteindelijk is deze op een van
de reizen die hij ten behoeve van deze onderhandelingen moest ondernemen,
in de kraag gegrepen en heeft lange tijd gevangen gezeten.17
...maar deze laat eerst de stad Grave blokkeren (voorjaar 1585)
Tenslotte besloot [Zijne Hoogheid] om, alvorens Arnhem aan te pakken, graaf
Karel18 naar Grave te sturen om die stad te belegeren. Ondertussen had ik
Tassis op pad gestuurd om een schans dichtbij de stad Arnhem aan te leggen,
op de plaats waar de rivier de IJssel van de Rijn aftakt. De landtong tussen
beide rivieren heet IJsseloord. [Tassis] voerde de opdracht uit, en ofschoon
de schans verre van perfect was, was ze toch goed genoeg om de vijand veel
hinder te bezorgen. Terwijl men nog met de bouw ervan bezig was, deden de
Arnhemmers een uitval om met de onzen te schermutselen. Annibale Gonzaga,
aan wie het bevel gegeven was over de compagnie van Maximiano du Bois,19
bond, vergezeld van voetvolk, de strijd aan met de vijanden en versloeg hen.
Hij doodde er enkelen en onder hen bleef voor dood en halfnaakt liggen [69]
de graaf van Solms, die nu voor de Staten gouverneur van Zeeland is.20 De
Arnhemmers haalden hem weg en verpleegden hem zorgvuldig. Ofschoon hij
meer dan vijftig wonden had opgelopen – voor het merendeel dodelijk, naar
men mij heeft verteld – , genas hij; en hij is niet het slechtste kopstuk dat de
Staten nu in hun dienst hebben.

15 En dus gemakkelijk door de artillerie kan worden gebombardeerd.
16 Nijmegen was op 16 maart 1585 naar ’s konings zijde overgegaan en Doesburg had dit voorbeeld op 30
maart gevolgd (CPH iii nrs. 61, 68; SL i 78).
17 Na de overgang van Nijmegen was de toestand in Arnhem, waar de provinciale raad van Gelderland resideerde, gespannen. Een belangrijk deel van de burgerij wilde de stad overdragen aan de koning, maar de
stadhouder, de graaf van Neuenahr en Meurs, wist dit te verhinderen. Hij versterkte het Staatse garnizoen
en zette de partijgangers van de koning de stad uit (Bor xx 9). Iets dergelijks gebeurde ook in Kampen en
Deventer.
18 Karel van Mansfeld, de generaal van de artillerie.
19 Deze was in het voorjaar van 1584 voor Zutphen gesneuveld (zie hierboven, FV 57). Daar heet hij overigens Maximiliano.
20 Verdugo vergist zich met betrekking tot het ambt van de graaf van Solms. Niet deze edelman, maar
Maurits van Nassau was sinds 1 november 1585 gouverneur van Zeeland. George Everhard van SolmsLich (1563-1602) is op 26 februari 1587 benoemd tot bevelhebber van het Zeeuwsche regiment en werd in
september 1591, na de verovering van de vesting Hulst door de Staatse troepen, gouverneur van die stad.
Hij bekleedde die functie nog steeds toen Verdugo zijn memoires schreef.
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Zijne Hoogheid had besloten om, zodra Grave veroverd was, in eigen persoon
met het leger naar Nijmegen te komen. Tassis en ik zouden met de manschappen van deze provincie de stad Arnhem naderen en een schans aanleggen in de
buurt van een windmolen die zich een eindje stroomafwaarts bevond. Hijzelf
zou dan van de andere kant [van de rivier] via de Veluwe komen.21
Maarten Schenck: de carrière van een verrader
Te dezer tijd stelde Zijne Hoogheid Monsieur de Haultepenne22 aan tot gouverneur van Gelderland. We maakten de afspraak dat wij beiden elkaar in
Zutphen zouden treffen om te bekijken hoe het garnizoen aldaar kon worden
onderhouden. Ik vertrok daartoe uit Groningen en arriveerde te Zutphen met
de graven Herman en Oswald. Ik stelde Monsieur de Haultepenne op de hoogte van mijn aankomst ter plaatse en vroeg hem te komen, omdat ik meteen naar
Friesland moest terugkeren. In plaats van te komen, antwoordde hij me dat ik
naar hem moest komen met al het krijgsvolk dat ik bij me had en zoveel als ik
uit Zutphen kon weghalen. De reden was dat kolonel Schenck en de graaf van
Meurs een schans hadden belegerd en die aan het beschieten waren.23
De kolonel, een weinig gewetensvol man en een habituele rover, had
de dienst van de vijanden verlaten en was overgestapt naar de zijde van de
koning.24 Er wordt gezegd dat hij tevoren het een en ander had uitgehaald en
dat hij zich ook had meester gemaakt van de heerlijkheid van Blijenbeek25 ten
koste van een van zijn familieleden, die – als wettige erfgenaam – haar in bezit
had. Vanwege hetgeen hij de zijnen had aangedaan en ook om dit machtsmisbruik te kunnen voortzetten, was hij in dienst van de koning getreden. Zijne
Hoogheid zette hem in bij de troepen die de graaf van Rennenberg te hulp
gezonden waren alvorens ik naar Friesland kwam. Hij leverde onderweg slag
met de graaf van Hohenlohe, hetgeen gunstig voor hem afliep.26 Zodoende trof
ik hem in Friesland, toen ik daarheen ging om daar het gouvernement op me
te nemen. Vandaar liet Zijne Hoogheid hem, samen met het cornet27 van Adam
van Langhen, ontbieden voor het beleg van Doornik.28 Hij stelde hem aan tot
kolonel over duizend ruiters, maar Schenck en zijn soldaten gedroegen zich zo
21 Van dit plan kwam niets terecht. Alexander Farnese richtte zijn aandacht op Antwerpen. Ondertussen was
het Tassis wel gelukt paniek te zaaien tot voor de poorten van Utrecht en Amsterdam. In maart 1585 had
hij zich, ter verzekering van Zutphen, meester gemaakt van de versterkte huizen Hackfort bij Vorden en
Nijenbeek bij Voorst. Na even te zijn teruggekeerd naar zijn uitvalsbasis Zutphen, was hij opnieuw de IJssel
overgestoken en naar het Gooi getrokken. Op 10 april 1585 dook Tassis bij Eemnes op. Zijn Italiaanse,
Spaanse, Waalse en Duitse manschappen overvielen Huizen, Laren, Blaricum, Ankeveen en andere dorpen.
Ze wisten veel vee buit te maken en voerden een groot aantal gevangenen mee. Gevreesd werd dat ze zich
door verraad meester zouden maken van Amersfoort, want in het koninklijke leger bevond zich ook de uit
die stad afkomstige kapitein Alexander van Grootveld. Op 14 april 1585 keerden Tassis en zijn troepen met
hun buit en gevangenen terug naar Zutphen, omdat de Staten versterkingen uit Brabant hadden opgeroepen en ook Willem Lodewijk hadden gevraagd om vanuit Friesland te hulp te komen (Bor xx 9v).
22 Zie voor hem FV 34. Als gouverneur des konings in Gelre en Zutphen stond Haultepenne tegenover de
Staatse gouverneur Adolf graaf van Neuenahr en Meurs.
23 Het gaat hier om een schans te Lent, op de noordelijke oever van de Waal tegenover Nijmegen.
24 Maarten Schenck van Nideggen (geboren te Goch omstreeks 1540) diende aanvankelijk als schildknaap
onder jonker Christoffel van IJsselstein, die overste was in het Staatse leger. Reeds in 1579 had hij de zijde
van de koning gekozen.
25 Bij Afferden.
26 De slag bij Hardenberg, 17 juni 1580. Zie hierboven, FV 7.
27 Een bij de cavalerie gangbaar synoniem voor ‘compagnie’ of ‘vendel’.
28 Zie hierboven, FV 12.
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slecht tijdens [70] die veldtocht, dat [Zijne Hoogheid] zijn krijgsvolk ontsloeg
en de genoemde Van Langhen in dienst liet.29 Schenck was daar woedend over,
omdat dit de eerste keer was dat hij de kous op de kop kreeg. Hij beschikte
in Blijenbeek over een compagnie bereden haakschutten, waarmee hij zich
contributies liet betalen uit de hele omgeving. Met deze strijdkrachten heeft
hij enkele malen met mij samengewerkt bij hulpacties in de tijd dat de vijand
Bronkhorst belegerde.30
In de periode die voorafging aan de terugkeer van hun stad tot de dienst
van de koning, knoopten de Nijmegenaren alle soldaten van Schenck die ze
te pakken konden krijgen meteen op. 31 Om die reden was hij een doodsvijand van die stad. Om haar nog meer dwars te zitten wierp hij een schans op
aan de rivier de Waal die daar voorbij stroomde.32 Daarmee hinderde hij het
scheepvaartverkeer ter plaatse. Terwijl het fort gebouwd werd, voerden de
Nijmegenaren al onderhandelingen over de terugkeer in ’s konings dienst.
Nadat de overstap een feit was geworden, werd opdracht gegeven om de
schans te slechten.33
Omdat Schenck van mening was dat de stad door zijn toedoen tot Zijne
Majesteit was teruggekeerd, maakte hij aanspraak op het gouvernement, niet
alleen van de stad, maar van de hele provincie Gelderland. Zijne Hoogheid
gaf dit echter aan Monsieur de Haultepenne en onthield Schenck niet alleen
dit, maar ook het regiment van de baron van Anholt,34 waar hij ook om vroeg.
Bovendien nam ridder Cicoña hem de contributies af die hij de inwoners van
de omstreken had opgelegd. Als gevolg daarvan zag [Schenck] zich genoodzaakt zijn compagnie van de hand te doen. Daarop toog Schenck naar het beleg
van Antwerpen – waar Zijne Hoogheid zich bevond – om gedaan te krijgen dat
men hem een commando gaf of een jaargeld.35 Hij zou al tevreden zijn met een
compagnie ruiters om hier in Friesland te dienen. Zelfs dat laatste ging echter
niet door, al gaven ze hem wel een toelage van honderd escudo’s. Omdat hij
29 Nadat in oktober 1581 de verbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Maastricht was veiliggesteld door de
verovering van Eindhoven, was Parma van plan geweest zijn leger bij Doornik te versterken met de ruiters
van Maarten Schenck. De ruiters weigerden echter te gehoorzamen omdat ze niet betaald kregen. Ze
werden daarom afgedankt (CPH ii nr. 490).
30 Lonchay verwijst hier naar de inname van Bronkhorst door de Staatse troepen, welke vermoedelijk plaats
vond in het najaar van 1582 en door Verdugo terloops wordt vermeld (FV 42). Ik vermoed dat Lonchay
zich vergist en dat Verdugo hier op een eerdere belegering van Bronkhorst doelt. Deze vond plaats in de
winter van 1581-1582 (FV 25).
31 Voor de duidelijkheid: in die tijd stond Maarten Schenck aan ’s konings kant.
32 De op de vorige pagina genoemde schans te Lent.
33 De overgang van Nijmegen naar de zijde van de koning was het gevolg van een succesvolle opstand van
de – in meerderheid katholieke – Nijmeegse bevolking tegen de Staatsen op 15 maart 1585. De nieuwe
leiders traden daarop in onderhandeling met ’s konings regering. Deze werd hierbij vertegenwoordigd
door Claude de Berlaymont, baron van Haultepenne. De besprekingen leidden een maand later tot een
overeenkomst, waarbij de prins van Parma de stad namens de koning in genade aannam onder het
beding dat zij alleen in noodgevallen belast zou worden met andere soldaten dan op dat moment reeds
tot haar bescherming waren binnengekomen. De niet-katholieken kregen twee jaar om de stad te verlaten
of terug te keren tot het katholicisme.
34 Zie hierboven, FV 27. Daar hebben we vernomen dat de baron van Anholt in het voorjaar van 1582 het
bevel kreeg over het regiment van Rennenberg. Zoals we gezien hebben is de baron van Anholt later dat
jaar gesneuveld voor Lochem (FV 35).
35 De tekst heeft hier ‘entretinimiento’. Entretenidos zijn personen die een uitkering (entretenimiento) uit
de schatkist genieten. Strikt genomen vervulden ze geen ambtelijke functies, maar sommigen van hen
traden wel op als persoonlijke assistenten of adviseurs van regeringspersonen. Entretenimientos werden
door de regering ook toegekend aan personen wier gunstige gezindheid haar van pas zou kunnen komen
of van wie in ieder geval voorkomen moest worden dat ze zich tegen haar zouden keren.
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hiermee niet tevreden was, onderhandelde hij in het geheim met de graaf van
Meurs over terugkeer naar de dienst van de vijand.36 Hij deed deze stap inderdaad en daarna zette hij de oude vijandschap met de stad Nijmegen voort en
koesterde ook vijandelijke gevoelens jegens Monsieur de Haultepenne, omdat
die het gouverneursambt had verworven waarop hij zelf aanspraak maakte.
[71] Het eerste dat hij daarna in zijn rol van vijand deed, was het belegeren
van de schans [te Lent] om de stad Nijmegen dwars te zitten.
Ik heb dit alles over hem verteld, omdat men mensen zoals hij niet in een wanhopige situatie moet brengen, hoe verwerpelijk hun eigenschappen ook zijn
en hoe slecht ze ook leven. IJzervreters en mannen van de daad als Schenck
veroorzaken in zo’n toestand een massa ellende.
Verdugo maakt zich meester van een schans bij Huissen
En zo keerden de graven Van den Berg en ik in grote haast terug om deze schans
te hulp te komen. Met achterlating van alle bagage en dingen waar we last van
konden hebben, ging ik welgemoed op pad, dit des te meer omdat ik twee of
drie dagen tevoren een brief van Zijne Hoogheid had gekregen met het bevel dat
ik hoe dan ook moest proberen Schenck ertoe te brengen te velde te komen om
vervolgens slag met hem te leveren. Omdat zich de mogelijkheid voordeed om
te doen wat mij was opgedragen, verhaastte ik mijn mars en ging rechtstreeks
naar IJsseloord, waar ik mensen van ons had liggen.37 Ik stak de Rijn over en
arriveerde in Huissen, een stad van de hertog van Kleef in de Betuwe.
Toen ik onderweg was in de richting van Nijmegen, kwam Monsieur de
Haultepenne me tegemoet met het bericht dat de graaf van Meurs en Schenck
zich op het bericht van mijn komst hadden teruggetrokken en de schans hadden
verlaten. Hij vroeg me met grote nadruk naar Nijmegen te komen en het krijgsvolk dat ik bij me had in de buurt van Huissen achter te laten. In de nabijheid
van die plaats hadden de vijanden een schans op de oever van de rivier38. Hij en
de Nijmegenaren vroegen me om die schans in te nemen alvorens ik met mijn
manschappen [naar het noorden] zou terugkeren. Ze boden me daartoe geschut
en munitie aan. Wat ze mij gaven was wel voldoende, maar er was zo weinig
buskruit, dat ik me niet aan een bombardement van de schans waagde.
Ik had de zaak verkend en daarbij gezien dat we de sterkte veel sneller
door middel van graafwerk zouden kunnen veroveren dan door een beschieting. De schans was weliswaar opgeworpen met behulp van vele schanskorven
en bomen, maar de gracht was zo goed als droog en had een zandige bodem.
Wanneer we de strook tussen het weinige water dat er nog in stond en de korven zouden weggraven, zou de hele zaak in elkaar zakken. Ik stuurde Tassis
36 Op verzoek van de verdreven aartsbisschop van Keulen, Gebhard van Truchsess, had de graaf van
Neuenahr en Meurs zich in mei 1585 meester gemaakt van de stad Neuss. Dit gold als een eerste stap op
de weg naar herstel van de gewezen prelaat in zijn ambt. Dit Staatse succes zou voor Maarten Schenck
mede aanleiding zijn geweest om over te gaan naar het kamp van de rebellen. Nadat Schenck bij Xanten
door de Staatsen krijgsgevangen was gemaakt, trad hij in onderhandeling met de graaf van Meurs. Bij de
overeenkomst die beide mannen op 21 mei 1585 met elkaar sloten droeg Schenck het huis Blijenbeek aan
de Staatsen over en kreeg het commando over de Staatse troepen in Gelderland, Zutphen en Overijssel;
daarnaast werden hem forse financiële toezeggingen gedaan (SL i 79 en Bor xx 53v-54).
37 Zie hierboven, FV 68.
38 De schans bij het Bergsche Hoofd.
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naar de ene kant om zijn loopgraaf daar recht op de schans af te richten, terwijl
de graven Van den Berg en ik aan de andere kant hetzelfde deden. Toen wij
met onze loopgraven aan de gracht waren gekomen en op het punt stonden het
genoemde gedeelte tussen het water en de schanskorven te gaan weggraven, gaf
de bezetting van de schans zich over. Maar toen graaf Frederik de gracht betrad,
bekogelden ze hem met stenen. De graaf was uit Boxmeer gekomen voor een
ontmoeting met zijn broers. [72] Hij viel tussen hen in zonder een kik te geven,
zodat we dachten dat hij dood was. Ze doodden ook kapitein Claerhout39 van
het regiment van Monsieur de Billy, een dapper en deugdzaam man.
Ik hield het voor een uitgemaakte zaak dat Schenck deze schans te hulp zou
komen, want hij bevond zich te Arnhem. Die stad ligt niet verder dan een uur
gaans daar vandaan en hij had daar alle manschappen bij zich, waarmee hij de
schans bij Nijmegen had belegerd. Hij kwam echter niet opdagen en ik weet
niet wat hem heeft weerhouden.

Slag bij Amerongen (23 juni 1585).
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XX fol. 55.

39 In de oude uitgaven en die van Lonchay heet deze officier ‘Clarante’.
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Slag bij Amerongen (23 juni 1585)
Met Monsieur de Haultepenne besprak ik het onderhoud van het garnizoen
van Zutphen, hetgeen de reden was waarom ik uit Groningen gekomen was.
Hij zei me daarbij dat het nodig was de Veluwe binnen te trekken om er contributies in te vorderen en te proberen er meer uit te krijgen. Ik antwoordde
dat ik veel te doen had in Groningen,40 dat ik – ook al behoorde de Veluwe tot
zijn gouvernement – hem daarbij heel graag van dienst geweest zou zijn, maar
dat ik gedwongen was te vertrekken. Om zijn voornemen te kunnen realiseren
vroeg hij me daarop om het krijgsvolk en Tassis. Ik gaf hem wat hij vroeg en
vertrok naar Oldenzaal, terwijl Tassis zich in de richting van Utrecht begaf om
het plan uit te voeren.
De graaf van Meurs, Schenck en Monsieur de Villers, die gouverneur was
van het land van Utrecht, trokken hun strijdkrachten samen en marcheerden
op hem af. Tassis had de beste en meest ervaren troepen bij zich die de koning
in deze streken had, zowel cavalerie als infanterie.41 En dat hebben ze ook
laten zien. Ze waren ondergebracht vlakbij de stad Rhenen, in een dorp dat
Amerongen heet.42 Hier stiet de vijand onverwachts op het koninklijke leger,
waarvan de ruiterij gescheiden was van het voetvolk. Hij vatte dit op als een
buitenkansje. Hij liet zijn infanterie achter en attaqueerde onze ruiterij. Hier
kwam Tassis goed het advies van pas dat ik hem gegeven had. Ik had hem
gezegd dat hij, in het geval het tot een gevecht zou komen, een complete cavalerie-eenheid achter de hand moest houden om in noodgevallen te hulp te kunnen snellen. Dit was, na [de wil van] God, de oorzaak van de overwinning.
Toen de [vijandelijke] cavalerie uitgeschakeld was, voerden de onzen met
de ruiterij en het voetvolk dat inmiddels gearriveerd was, een charge uit tegen
de infanterie van de vijand. Ze deden dat op zo’n manier, dat daarvan maar
weinig soldaten in leven bleven. De graaf van Meurs en Schenck wisten te
ontkomen en De Villers bleef als gevangene achter. Met hem heb ik in onze
jeugd een nauwe vriendschap onderhouden. Daarom kocht ik hem vrij van de
soldaten die hem te pakken hadden genomen, en nam [73] hem mee. Later
stond Zijne Hoogheid me de gunst toe hem tegen losgeld te laten gaan. Dit
gebeurde en ik mocht het geld, twaalfduizend gulden, houden.

40 Stad en Lande waren niet langer in staat geld op te brengen voor het onderhoud van ’s konings troepen.
Daarnaast waren kort tevoren de sterkten Slijkenburg en Oldemarkt verloren gegaan, waardoor het moeilijker werd om contributies te innen in Zevenwolden. Tegelijkertijd probeerde Verdugo nog steeds het
Staatse garnizoen te Oterdum onschadelijk te maken, al dan niet met medewerking van de Oostfriese
graaf Edzard. Samenwerking met de laatste was vooral nodig om de economie van Groningen draaiende
te houden.
41 Op 21 juni 1585 trok Tassis aan Arnhem voorbij met 600 ruiters en 1000 man te voet (Bor xx 54v).
42 Volgens Pieter Bor legerde Tassis zich te Woudenberg en bevonden de Staatse troepen zich te Amerongen,
op twee mijl afstand van de vijand (Bor xx 54v).
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Inval in Friesland en slag bij Boxum (27 januari 1586)
Hierna43 gebeurde het dat graaf Willem van Nassau44 twee compagnieën ruiterij uitzond, één van haakschutten en één van lansiers (de laatstgenoemde
stond onder bevel van de Franse edelman Monsieur de Bordes, de haakschutten onder Bernard Cessin), om de koeien uit Drenthe weg te halen. Het kwam
tot een gevecht bij Steenwijk, waar mijn compagnie lansiers lag. Met hen en
enkele karabiniers van het regiment van Monsieur de la Motte was Mendo
erop af gegaan; hij viel hen aan op een nauwe plaats en versloeg hen. De
Franse kapitein nam hij gevangen, maar deze was zwaar gewond en overleed
later aan zijn verwondingen. Dit vervulde graaf Willem met wrok.
Het was een strenge winter met veel vorst en de Friezen wilden de contributies niet betalen zoals ze altijd hadden gedaan, tenzij ze te vuur en te zwaard
werden afgedwongen. Nu deze gelegenheid zich voordeed,45 stuurde ik een
bode naar Zutphen om Tassis op te roepen. Ik beval hem zoveel mogelijk
manschappen uit dat garnizoen vrij te maken en gaf hem, de twee gebroeders
graven Van den Berg,46 Monsieur de Coquel47 en Monsieur van Rijneveldt48
opdracht om samen Friesland binnen te vallen en de contributies in te vorderen. Zo geschiedde het ook. De vijanden waren hier bang voor en hadden
een grote hoeveelheid sleden bij elkaar gebracht. Daarmee vervoerden zij een
deel van hun manschappen en voorraden. Tassis wist daar niets van en wilde
het Bildt binnengaan. Dit is een deel van die provincie dat met behulp [74]
van dijken op de zee is gewonnen, en de mensen die daar wonen zijn erg rijk.
Maar doordat het begon te dooien was het noodzakelijk terug te keren. Daarbij
stootte [Tassis] onverwacht op de vijand die hem achterna gekomen was. Toen
die de onzen zag omkeren, maakte hij zich meester van het kasteel te Huizum
in de buurt van Leeuwarden.49
Tassis installeerde zich met de ruiterij in de buurt van deze plaats en de
overigen stortten zich op de vijand [in de stins] en versloeg hem. Daarbij
43 Opmerkelijk is weer het grote gat dat gaapt tussen de slag bij Amerongen en de wintercampagne van
1586, waarvan Verdugo hierna verslag doet. Hij inspecteerde in juli 1585 een nieuwe scheepvaartverbinding tussen de stad Groningen en Bourtange en kreeg in augustus te maken met een poging van de
Friese stadhouder Willem Lodewijk om zich met behulp van verraad meester te maken van Groningen.
Deze aanslag mislukte, evenals Verdugo’s eigen inval in Westerlauwers Friesland (eind augustus 1585)
en zijn poging om de Engelse troepen te verjagen die de schans IJsseloord belegerden (oktober 1585).
Op 20 november 1585 keerde hij naar Groningen terug, nadat hij had moeten aanzien dat de Staatsen
zich opnieuw van de Veluwe hadden meester gemaakt. Daarna is Verdugo nog weer in Zutphen geweest,
vermoedelijk om geld op te halen dat vanuit Keulen was gezonden en bestemd was ter compensatie
van de uitgaven die Stad en Lande ten behoeve van ’s konings leger hadden gedaan. Hij zag zich echter
genoodzaakt dit geld te gebruiken om de ontevreden soldaten van het garnizoen te Zutphen rustig te
houden. Het gevolg was dat er voor Groningen niets overbleef.
44 Graaf Willem Lodewijk, de Staatse stadhouder van Friesland. De tijdgenoten noemden hem doorgaans
eenvoudig ‘graaf Willem’.
45 Verdugo doelt op de omstandigheid dat de strenge vorst de bodem in Friesland geschikt had gemaakt
voor een inval met de ruiterij. Onder normale omstandigheden kon de cavalerie in het moerassige en
waterrijke gebied niet uit de voeten.
46 Herman en Oswald.
47 Garnizoenscommandant van Steenwijk
48 Idem te Farmsum.
49 Het Staatse leger, aangevoerd door de Deen Stein Maltes, lag te Oosterlittens en trok zich terug in de
richting van Leeuwarden. Enkele officieren rieden hun commandant aan zich te Hilaard te verschansen,
maar de Deen dacht er beter aan te doen via Boxum verder te trekken. Toen Tassis begreep dat de vijand
zijn voordelige positie had verlaten en zich in het open veld bevond, viel hij hem aan (Van Reyd iv 68).
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brachten ze velen om. Ook aan onze kant vielen enkele doden en gewonden,
want aan beide zijden werd hard gevochten. Onder de gesneuvelden was ook
graaf Oswald. Hij had een vijandelijke vaandrig zijn vaandel afgenomen en de
ongelukkige zwaaide ermee om te laten zien hoe blij hij met die prestatie was.
Maar de wind blies het vaandel terug in zijn gezicht. Eén van onze soldaten
dacht dat hij een vijand was en stak hem, naar men zegt, met een lans of hellebaard in het achterhoofd en doodde hem. Zijn dood werd zeer betreurd, want
hij beloofde een groot man te worden, een vaardig ruiter als hij was, moedig,
sympathiek en intelligent. Ook kapitein Hendrik van Delden, een zeer goed
soldaat van ons, kwam om.50
Verdugo toont zich een edelmoedig man
Omdat het flink dooide haastten ze zich terug naar Groningen, waar ik mij
ophield. Ze brachten een gevangene voor me mee, Stein Maltes, de luitenant
van graaf Willem. Hij was het die de vijandelijke troepen had geleid, een man
van hoge adel die in dienst was van de koning van Denemarken.51 Twee of drie
dagen later kwam daar een bode die niet op de hoogte was van het gebeurde,
en in Friesland naar hem op zoek was, met een missive van de koning en
andere brieven van zijn vader, familieleden en vrienden. [75] Ik opende die
brieven om de reden die ik nog zal noemen, maar de brief van de koning
stuurde ik hem, uit respect voor hem, gesloten toe. Nadat hij de brief gelezen
had, gaf hij me hem meteen geopend terug. Hij bevatte – net als de andere –
slechts de oproep om onmiddellijk naar Denemarken terug te keren, omdat
de koning hem nodig had. Destijds ging door de zeesteden van Duitsland het
gerucht dat deze koning, daartoe aangezet door enkele vorsten en heren daar,
aanspraken maakte op de keizerskroon en die wilde afnemen van degene die
hem droeg.52 Omdat ik dacht dat ik op deze manier hierover wat te weten zou
kunnen komen, zond ik deze gevangene naar de [Deense koning] zonder enig
losgeld te vragen. Ik schreef de koning dat ik, zodra ik de koninklijke brief
had gezien, de gevangene had laten gaan omdat ik hem, de koning, niet wilde
hinderen en ook deze edelman niet in zijn goederen en zijn carrière wilde
benadelen door hem vast te houden. Ik voegde daaraan toe dat ook niemand
anders dan Zijne Majesteit hem de vrijheid zou hebben gegeven en verzocht
hem dit kleine geschenk te aanvaarden van de geringste onder de dienaren en
vazallen van de koning, mijn heer.53
De edelman meldde zich zo snel als hij kon bij zijn koning, en doordat ik
hem in vrijheid had gesteld, herinnerde de Deense koning zich dat ik hem al
50 De ‘slag bij Boxum’ vond plaats op 27 januari 1586. Zie EEPh 108-109, Bor xxi 10, AE ii 260, Van Reyd iv
68-69, Wagenaar, Willem Lodewijk, 69-80 en Smit, Slach bij Boxum. Bor weet te melden dat Hendrik van
Delden, een van de kapiteins van de door Stad en Lande zelf in 1580 aangeworven vendels, ‘van gheen
afcomste was’ en te Utrecht een tijdlang kleermaker was geweest. Hij had naam gemaakt door zijn ‘cloeckheyt’ als krijgsman (Bor xxi 10v).
51 Frederik II (1534-1588). De Deense koning streefde naar de vorming van een defensieve alliantie van
protestantse vorsten tegen ‘de katholieke dreiging’ van Filips II en het Franse vorstenhuis Valois, maar
wierp zich ook op als bemiddelaar in de conflicten tussen de strijdende partijen in Frankrijk en de
Nederlanden.
52 Keizer was destijds de Habsburger Rudolf II.
53 Verdugo stuurde deze brief op 7 februari 1586 vanuit Groningen. Dit blijkt uit het antwoord van de Deense
koning van 29 maart 1586 (LCV 75 noten 1 en 2), afgedrukt in Staden, , 131-132.
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[eens eerder] een dergelijke dienst had bewezen. Dat was toen ik in Holland
de krijgsvloot onder mijn bevel had54 en op zijn verzoek enkele Deense oorlogsschepen vrijgaf. Hij wilde me daarom eren en stuurde me een koninklijk
geschenk met een geleidebrief daarbij. Een deel van het geschenk heeft Zijne
Hoogheid ontvangen, een ander deel heb ik zelf gehouden.55
Het is van groot belang in zulke [76] gelegenheden dergelijke goodwill te
winnen, want die komt in een later stadium ten goede aan de vorst die men
dient. De vorsten hebben elkaar immers nodig. Het is daarom goed hen dankbaar te stemmen56 en de gelegenheden te benutten die zich daartoe voordoen,
zoals nu de heer aartshertog met de zoon probeert te doen.57 Uit de gebeurtenissen van onze tijd kan men zien wat men ermee opschiet, wanneer men vorsten
en koningen tegen zich inneemt, als tenminste waar is wat men vertelt over sommige ambassadeurs en ministers, die zich ongelukkig hebben gedragen.
Alexander Farnese verovert Grave, Venlo en Neuss
In het begin van het voorjaar kwam Zijne Hoogheid naar het beleg van Grave
met alles wat daarvoor nodig was.58
Uiteindelijk is dat de juiste manier om oorlog te voeren, men moet dat niet
bij stukjes en beetjes proberen te doen. Daar beval hij me naar hem toe te
komen om de kwestie-Arnhem59 te bespreken, hetgeen ik ook deed. Terwijl
alles in orde was gemaakt en het beleg [77] om Grave was geslagen, bereikte
mij het nieuws van de dood van mijn vrouw, die ik ziek in Groningen had achtergelaten. Zijne Hoogheid gaf me verlof om naar de begrafenis en de uitvaart
te gaan.60

54 Nadat de graaf van Boussu in oktober 1573 door de watergeuzen was verslagen, werd Verdugo benoemd
tot admiraal van de koninklijke vloot in de Nederlanden (zie de inleiding, p. 9).
55 Verdugo kreeg van de Deense koning een paard uit de koninklijke stallen, een gouden halsketting en een
portret van de koning zelf. Het jaar daarop werd Georgien van Westendorp door Parma als gezant naar
het Hof te Kopenhagen gestuurd. Verdugo gaf Westendorp op 1 juni 1587 te Groningen een brief mee
voor koning Frederik II, die deze drie weken later in de meest hoffelijke termen beantwoordde (LCV 75
noot 2; Staden, Trophaea, 132-134). Ten tijde van de door Verdugo beschreven gebeurtenissen – eind mei
1586 – probeerde Frederik II vrede te stichten tussen Elizabeth van Engeland en Filips II van Spanje (Bor
xxi 50v).
56 De volgende passage, tot aan de nieuwe paragraaf, ontbreekt in de edities van 1610 en 1872. Die van 1872
heeft in plaats daarvan: ‘Want hierdoor vernam ik van de koning iets dat ik wilde weten en heb dat gemeld
aan degene die het aanging’.
57 Met ‘de zoon’ bedoelt Verdugo Christiaan IV, die in 1588 zijn vader Frederik II op de Deense troon was
opgevolgd. In 1594 stuurde aartshertog Ernst van Oostenrijk, die sinds het begin van 1594 aan het
hoofd stond van het gouvernement-generaal van de Nederlanden, de graaf van Egmont als gezant naar
Duitsland en Denemarken. Uit het woordje ‘nu’ blijkt dat Verdugo deze tekst in 1594 heeft geschreven.
58 Grave was in handen van de Staatsen. In februari 1586 hadden koninklijke troepen de stad ingesloten en
alle aanvoer onmogelijk gemaakt (Bor xxi 20v). Volgens Van Meteren arriveerde Farnese op 22 mei 1586
in eigen persoon bij de stad.
59 Zie hierboven, FV 68. Volgens Verdugo was het bezit van de stad Arnhem van groot strategisch belang.
Inmiddels – op 25 oktober 1585 – hadden de Staatsen IJsseloord veroverd, de schans die de koninklijken
op de splitsing van Rijn en IJssel hadden opgeworpen (zie het commentaar bij FV 73 en Van Reyd iv 68).
60 De ontmoeting van Alexander Farnese met Verdugo vond plaats op Eerste Pinksterdag (25 mei 1586). De
landvoogd was teleurgesteld dat zijn kolonel alleen naar Grave was gekomen en niet, zoals hij hem had
gevraagd, een behoorlijke strijdmacht had meegebracht. Verdugo was echter van mening dat er in het
noorden zoveel dreiging van de Staatsen uitging, dat hij zijn soldaten niet vandaar kon weghalen (CPH iii
nr. 257). Verdugo’s echtgenote, Dorothea van Mansfeld, overleed te Groningen op Tweede Pinksterdag,
26 mei 1586. Een week later was Verdugo weer in Groningen, ruim op tijd voor de uitvaart van zijn vrouw,
die op 12 juni 1586 plaatsvond (MA ii 476-476v).
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De prins van Parma neemt Grave (6 juni 1586).
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXI fol. 21.

Nadat hij de stad gebombardeerd had, nam Zijne Hoogheid haar in,61 liet de
onderneming van Arnhem rusten – die zo noodzakelijk was en zoveel nut kon
opleveren – en trok naar Venlo om die stad te belegeren. Deze stond onder
bevel van Schenck, maar met de hulp van de burgers nam Zijne Hoogheid ook
deze stad in.62 Vandaar ging hij Neuss belegeren, een stad van de aartsbisschop
van Keulen. Deze stad was kort tevoren door middel van verraad ingenomen
door de graaf van Meurs.63 Zijne Hoogheid bombardeerde en bestormde de
stad en nam haar in.64 Nadat hij haar in brand had gestoken, trok hij met zijn
leger langs de Rijn stroomafwaarts om Rheinberg te nemen. Ook die stad
behoorde aan de genoemde bisschop, maar was door de graaf van Meurs bezet.
Ik arriveerde daar opnieuw vanuit Groningen, [nu] in gezelschap van enkele
61 Grave viel op 6 juni 1586 in handen van de koninklijke troepen; de voorwaarden van de overdracht zijn
gedateerd op 7 juni 1586 (Bor xxi 21v-22).
62 De inwoners van Venlo droegen hun stad op 28 juni 1586 over aan de prins van Parma (Bor xxi 26).
63 Het is maar wat je ‘kort tevoren’ noemt! De Staatsen hadden zich al meer dan een jaar eerder, in de nacht
van 8 op 9 mei 1585, van Neuss meester gemaakt. De graaf van Meurs en zijn medestanders hadden
gebruik gemaakt van de jaarmarkt en kermis, die op dat moment in Neuss gehouden werden. Doordat
er veel vreemdelingen in de stad waren, was het soldaten vermomd als kramers gelukt de stad binnen te
komen (Van Reyd iv 66).
64 Neuss viel op 26 juli 1586 in handen van de koninklijken (EvM xiii 251-251v).
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van de onder mijn bevel staande troepen.65 Zijne Hoogheid zei me zich erover
te verbazen dat mijn landgenoten onder de heersende weersomstandigheden
om onderdak vroegen, terwijl men zich toch voor het voeren van oorlog geen
beter weer kon wensen. Ik sprak hierover met enkele kapiteins. Die antwoordden me dat ze van niets wisten en bereid waren alles te doen wat Zijne
Hoogheid hun opdroeg. Ik wil om vele redenen liever voor me houden wat ik
hierover zou kunnen zeggen.66
De Staatsen proberen in Noord-Duitsland troepen te werven, maar
dit mislukt
Na de dood van de prins van Oranje67 had de koningin van Engeland lord
Robert, graaf van Leicester, naar de Staten gestuurd om hun kapitein-generaal te
zijn. Met de Engelsen en Ieren die hij had meegebracht, en met de strijdkrachten
van de Staten stelde hij een leger samen waarmee hij naar Arnhem trok.
In ons leger was bericht gekomen dat door de [78] koningin enige ‘smidjes’68
werden gelicht en dat die hierlangs, door de heerlijkheid van Lingen, moesten
trekken om zich bij Leicester te voegen.69 Zijne Hoogheid belegde hierover
een krijgsraad en droeg mij op om met de onder mijn bevel staande mensen
onmiddellijk te vertrekken en hoe dan ook te proberen deze ruiterij uit elkaar
te slaan. Ik vertrok en stuurde meteen koeriers uit naar de plaats waar de ruiters zich volgens het gerucht ophielden. Er werden er enkelen gevangen genomen en van hen vernamen we dat ze vanzelf aan het verlopen waren wegens
gebrek aan geld; iedereen was al weer naar huis gegaan.
Leicester verovert Doesburg terwijl Parma voor Rheinberg ligt
Ik keerde terug naar Groenlo en kreeg daar te horen dat Leicester was aangekomen met de bedoeling Doesburg te belegeren, waar een compagnie van de
baron van Billy in garnizoen lag. Ik legde er nog een andere compagnie van
mijn eigen regiment in en bevoorraadde hen met buskruit. Leicester belegerde
en bombardeerde de stad van twee kanten en, omdat zij geen aarden wallen
maar een stenen muur had, viel het hem gemakkelijk om een bres te maken.
Toen hij een stormloop wilde laten uitvoeren, gaven de verdedigers zich over.70
Ondanks al onze waarschuwingen haalde Zijne Hoogheid het leger niet van
Rheinberg weg en kwam hij niet naar [Doesburg].
De vijanden hadden enkele oorlogsschepen op de Rijn en Zijne Hoogheid
kwam een paar keren met geschut tot aan Wesel om die te beschieten.
65 Verdugo had, alvorens uit Groningen te vertrekken, de plaatselijke autoriteiten aangeraden een deputatie
met hem mee te laten gaan om de landvoogd duidelijk te maken hoe hachelijk de situatie in het noorden
was. Volgens de kolonel had men daarvan aan het Hof nauwelijks weet (MA ii 476-476v, 479-480). Stad
en Lande besloten inderdaad een gezantschap op weg te sturen. Het was de bedoeling dat deze heren,
samen met Verdugo, in het leger voor Rheinberg een ontmoeting met de landvoogd zouden hebben.
66 Vermoedelijk heeft deze kryptische passage ook iets te maken met de traditionele animositeit tussen
Italianen en Spanjaarden. De prins van Parma zou – net als zijn Italiaanse entourage – geneigd zijn lelijke
dingen over de Spaanse soldaten te zeggen en te geloven.
67 10 juli 1584.
68 Zie het commentaar bij FV 59.
69 In augustus 1586 was in Groningen bekend dat de Staatsen in Duitsland ruiters wierven en dat de koning
van Denemarken de kosten voorschoot (DA 672).
70 De overgave van Doesburg vond plaats op 12 september 1586.
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Tegenover Wesel ligt Büderich, een stad van de hertog van Kleef.71 In strijd
met de wens van de inwoners, maar daartoe aangezet door de keurvorst van
Keulen, ging hij de stad binnen.72 Het was zijn bedoeling Wesel te beteugelen,
omdat die stad op het stuk van het christelijk geloof een tweede Genève is
en niet gehoorzaamt aan haar heer.73 Zijne Hoogheid stelde voor een brug te
bouwen en forten om die te bewaken. Dit en het langdurige beleg van de stad
Rheinberg heeft Zijne Majesteit vele duizenden escudo’s gekost, zonder dat die
plaats dat waard was. De stad was, wat garnizoen aangaat, de zwakste die er in
de hele Nederlanden is en als Zijne Hoogheid [79] haar had aangevallen, zou
hij haar zonder twijfel alleen met graafwerk in een paar dagen hebben kunnen
innemen. Want Schenck mocht daarbinnen dan wel een groot aantal soldaten
hebben, hij vertrouwde de zaak niet en had een nooduitgang gemaakt naar de
rivier, opdat hij zich ’s nachts via het water in veiligheid zou kunnen brengen
wanneer hij zou worden aangevallen.
De gouverneur-generaal komt Zutphen te hulp
Terwijl Zijne Hoogheid te Büderich was, beval hij me om [mijn troepen]
bij [die van] hem te voegen en zelf vooruit te komen om met hem praten.
Onderweg passeerde ik het kasteel van Ulft, waar de graaf – de vader van deze
heren74 – ziek lag. Omdat ik mijn mensen niet alleen kon laten, betoonde hij
mij de gunst om naar de plaats te komen waar ik was. Hij wist dat hij niet lang
meer te leven had, beval me zijn zonen aan en zei dat ik als een vader voor hen
moest zijn. Aldus, door hun moed en deugd, alsmede vanwege de belofte die
ik hun vader heb gedaan, hebben zij me verplicht hun zeer toegenegen dienaar
te zijn. Hij stierf binnen enkele dagen.75
Daarna ging ik naar Büderich om te zien wat Zijne Hoogheid van mij wilde.
Daar kwam het nieuws dat de graaf van Leicester naar Zutphen onderweg was
om die stad te belegeren. Er werd krijgsraad gehouden en allen op één na
waren van mening dat de stad geholpen moest worden.76 Om dit te doen vertrok Zijne Hoogheid met de meest uitgelezen manschappen die hij in zijn leger
had. Mij belastte hij met de functie van algemeen veldoverste. Op de tweede
dag liet ik het leger kamperen in de buurt van Bredevoort. Daar haalde Zijne
Hoogheid al het in die stad aanwezige graan weg om het naar Zutphen te brengen. Daarna zorgde ik voor kwartier bij Borculo, een plaats in Münsterland.
Zijne Hoogheid liet ik daar overnachten met als lijfwacht een compagnie
Duitsers, die deel uitmaakte van de strijdmacht die onder mijn bevel stond.77
Nog voordat het leger daar in zijn geheel was ondergebracht, kreeg Zijne
Hoogheid bericht dat de vijanden die aan deze kant van de rivier waren gele-

71 Ook de stad Wesel is Kleefs.
72 De koninklijke troepen trokken op 12 september 1586 Büderich binnen (EvM iv 346).
73 Verdugo bedoelt hertog Willem V (‘de Rijke’) van Kleef (1516-1592), die gehuwd was met een nicht van
Karel V.
74 Willem van den Berg, de vader van de graven Frederik, Oswald en Herman. Zie het commentaar bij FV 60.
75 Graaf Willem van den Berg stierf op 6 november 1586.
76 Naar de prins van Parma aan de koning rapporteerde, was de krijgsraad op aandringen van Verdugo
gehouden (LCV 79, noot 2).
77 Halverwege september 1586 – enkele dagen na de val van Doesburg – bevond de gouverneur-generaal
zich reeds in de buurt van Groenlo (DA 675).
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gerd, met de graaf van Leicester naar de andere oever overgestoken waren.78
Naar aanleiding van dit nieuws werd met enkelen van ons krijgsraad gehouden, te paard gezeten [80] als wij waren. Zijne Hoogheid zei ons dat hij naar
Zutphen wilde gaan en vroeg mij wat ik ervan dacht. Ik antwoordde dat ik
geen nieuws van Tassis79 had ontvangen, noch van mijn luitenant, die ik met
mijn compagnie daar naar binnen had gestuurd. Als het bericht juist was, zo
zei ik, zou het een buitengewoon eervolle zaak zijn om zich daar te vertonen,
waar de vijanden zich hadden opgehouden. Daarmee zou Zijne Hoogheid laten
zien dat hij was gekomen om de vijand op te zoeken.
Daarop besloot hij op weg te gaan en nam het grootste deel van de ruiterij
mee. Toen we voorbij Lochem kwamen, beval hij me om hem het kamp te
laten zien dat ik daar had gehad en waar de slag geleverd was. Ik heb hem dat
verteld, zoals het hierboven beschreven staat.80 Ik verzocht hem bevel te geven
kapitein Mario met zijn compagnie vooruit te sturen om de route naar Zutphen
te verkennen. De weg die we moesten volgen was smal en voerde door bebost
terrein. De genoemde edelman had daar met zijn compagnie in garnizoen
gelegen en kende, een groot jager als hij was, alle passages. Hij ging op pad
en bevond dat graaf Willem van Nassau, de Staatse gouverneur van Friesland,
met de onder zijn bevel staande manschappen toch nog steeds aan deze kant
van de rivier lag, en wel op een goed gefortificeerd heuveltje, zoals later bleek.
Daartegenover lag een schipbrug, waarlangs hij in verbinding stond met het
leger dat zich op de andere oever bevond.
Zijne Hoogheid ging ongehinderd de stad binnen, ging naar de kerk en,
nadat hij gebeden had, beklom hij de toren om vandaar het vijandelijke leger
te zien, dat bezig was onze schans te naderen.81 [Daarbinnen bevond zich]
Tassis, die ik daarheen had gestuurd om de vleugels ervan te herstellen. De
vijand had een Schotse kapitein uitgestuurd om zich in een daarvan te verschansen. Deze ging onverhoeds het gevecht aan met onze manschappen, die
daar aan het werk waren. [81] Ze versloegen de Schot en namen hem gevangen. Vervolgens brachten ze hem naar Zijne Hoogheid die, ervaren als hij is,
van hem de hele opzet van de vijand te weten kwam.
Toen het dag geworden was, belegde Zijne Hoogheid een krijgsraad, waarin
hij meedeelde dat hij ter plaatse wilde blijven. Wij allen zouden terug moeten
gaan naar het leger82 en zorg dragen dat het van de noodzakelijke voorraden
werd voorzien. Ik antwoordde hem dat het een vorst als hem of een generaal
niet paste zich in een stad op te sluiten, dat Zijne Hoogheid buitendien met
betrekking tot de bevoorrading en dergelijke in één uur meer zou kunnen
bereiken dan iemand van de andere aanwezigen in een maand. Ook zou zijn
blijven de eer te na komen van alle leidinggevende heren rondom hem, die
daartoe heel geschikt waren, en in het bijzonder ook van de gouverneur van

78 Met de rivier wordt hier de IJssel bedoeld. De Staatsen hebben de oostelijke oever dus ontruimd en hebben zich op de westelijke teruggetrokken.
79 Garnizoenscommandant van Zutphen. Hij voerde daar het bevel over 1000 man.
80 Het gaat hier om de gebeurtenissen van eind augustus 1582. Zie hierboven, FV 31.
81 Bedoeld is de schans op de westelijke oever van de IJssel. Het door Verdugo gemelde bezoek van de
gouverneur-generaal aan Zutphen kan op 29 september 1586 plaatsgevonden hebben. Enkele koninklijke
soldaten die toen in Staatse gevangenschap vielen, wisten te vertellen dat Parma in eigen persoon in
Zutphen was geweest (Bor xxi 52v).
82 Bij Rheinberg.
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de provincie, die hier aanwezig was en wiens gerechte taak het betrof.83 Hij
antwoordde me dat ik, als ik er zo over dacht, maar hier moest blijven. Dat
deed ik ook, terwijl hij naar Borculo ging.
Alexander Farnese trekt zich van Zutphen terug
Ofschoon ik had gewaarschuwd dat ze de route goed moesten verkennen en
dat [Zijne Hoogheid en zijn escorte] ter vermijding van het gevaar een andere
weg moesten nemen dan we bij onze aankomst hadden gedaan, deden ze noch
het een, noch het ander. Het gevolg was dat zijn tocht een uiterst gevaarlijke
onderneming werd. De graaf Leicester wist namelijk dat Zijne Hoogheid de
stad was binnengegaan en dat hij daar niet lang kon blijven; hij had hem
daarom een grote hinderlaag gelegd met ruiterij en voetvolk, naar ik later heb
vernomen. Maar de vijand was gewaarschuwd dat Zijne Hoogheid veel infanterie bij zich had. Daarom liet hij hem passeren zonder hem aan te vallen.
Toen hij in zijn kwartier was gearriveerd, stuurde Zijne Hoogheid me de
onder mijn bevel staande manschappen toe met wat mondvoorraad, want alle
soldaten die hij bij zich had gehad en zelfs de leden van zijn hofhouding hadden in de stad naar eigen inzicht, of beter gezegd zonder inzicht, op kosten van
de burgers geteerd. Hij – het is mij niet bekend op wiens advies of op grond
van welke overweging – vertrok met het hele leger om te zoeken [82] naar de
smidjes,84 waarvan ik hem kort tevoren had gezegd en verzekerd dat ze uit
zichzelf verlopen waren en naar huis gegaan. Hij liet te Oldenzaal Monsieur
de Haultepenne met de vaandels en een deel van het leger achter en ging met
de overigen naar deze stad Lingen.85 Van hier trok hij, nog steeds ijverig op
zoek naar die strijdkrachten en zijn soldaten flink onder druk zettend, naar
Haselünne. Tenslotte kwam hij in een plaats waar hem voor zeker werd meegedeeld dat het was zoals ik hem had verteld.86

83
84
85
86

Verdugo bedoelt de koninklijke stadhouder van Gelre, Haultepenne.
Zie het commentaar bij FV 59 en de tekst op FV 78.
Waar Verdugo zijn memoires zit te schrijven.
Op 5 oktober 1586 was te Groningen bekend dat de gouverneur-generaal in eigen persoon via Lingen naar
Wildeshausen (ruim 30 km. ten zuidwesten van Bremen) was getrokken om de voor het Staatse leger
geworven ruiters en voetknechten uiteen te jagen (DA 676). Op 6 oktober 1586 was Parma te Haselünne
en daags daarna werd hij door twee trompetters teruggeroepen. Hij vertrok langs dezelfde weg als hij
gekomen was (Feith en Feith, ‘Reisjournaal Coenders’, 209).

Boek V 1585-1586

171

[83]

Boek VI — 1586-1588
Zutphen blijft hevig omstreden. Verdugo wordt belast met het commando over Zutphen en Deventer en krijgt de opdracht zich naar de
Nederrijn te begeven. De koninklijken heroveren Bonn.
Bevoorrading van Zutphen en schermutselingen in de buurt
(september-oktober 1586)
[84] Toen Leicester vernomen had dat Zijne Hoogheid was vertrokken, liet hij
enkele mensen van zijn leger naar deze kant van de rivier1 oversteken om zich
bij de Friezen te voegen, de stad [Zutphen] te naderen en te beginnen met de
aanleg van loopgraven. Dit gebeurde ook en zelf deed hij hetzelfde tegen het
fort.2
Ik stelde meteen Zijne Hoogheid hiervan op de hoogte en deelde hem mee
dat ik hulp nodig had. Hij keerde terug naar zijn onderkomen te Borculo en
stuurde vandaar de markies de Guasto met enige Spaanse, Duitse en Waalse
infanterie en een aantal wagens, beladen met levensmiddelen om die binnen
Zutphen te brengen.3 Noch Zijne Hoogheid, noch de markies stelden me op de
hoogte van hun komst. De vijanden hadden er wel weet van en kwamen het
convooi tegemoet vanaf de heuvel die de Friezen hadden gefortificeerd en die
ze nog steeds bezet hielden.
Ik weet niet waarom hij het zo heeft gedaan, maar de markies had de helft
van de cavalerie in de buurt van Lochem achtergelaten en had alleen met het
voetvolk de wagens begeleid tot het punt waar hij de vijand trof.4 Toen hij daar
kwam, zag hij dat hij zich in een netelige situatie bevond. Toen ik het schieten
hoorde, ging ik naar de stadspoort en zag dat er gevochten werd. Omdat ik
wist dat men in dergelijke gevallen soms met onvoldoende voorraad op pad
gaat, liet ik, zonder dat iemand daarom had gevraagd, een wagen met kruit
en kogels halen. Ik kwam precies op tijd: door het onophoudelijke schieten
waren de kruithouders van de soldaten leeg.
Ik heb later gehoord dat Zijne Hoogheid, toen hij vernam wat er aan de
hand was, de rest van het leger in wanorde te velde voerde en dat Augustin de
Herrera, [85] die nu slotvoogd van Gent is en toen sergeant-majoor was, er een
eskadron van heeft gemaakt. Zijne Hoogheid gaf de schuld van het gebrek aan
orde aan de ingenieur Properzio, omdat die hierbij niet aanwezig was geweest.5
Hieruit blijkt duidelijk dat hij deze man niet alleen vertrouwen schonk en de
vrije hand liet in zijn functie van ingenieur, maar ook in gewichtige en zeer
belangrijke zaken, zoals het te voeren krijgsbeleid. Toen Zijne Hoogheid vernomen had wat er gebeurd was, keerde hij terug naar zijn kwartier. Maar eer het
zover was had hij, naar men zegt, stevig in de rats gezeten.
1
2
3
4
5
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Vanuit Lingen gezien: de oostelijke oever dus.
De schans tegenover Zutphen, op de westelijke oever van de IJssel.
Zie voor deze poging tot bevoorrading van Zutphen ook EvM iv 347-348. Met de ‘markies de Guasto’ (in
het Italiaans marchese del Vasto) is de Napolitaanse edelman Cesare d’Avalos bedoeld (LCV 254).
In de buurt van Warnsveld.
De Italiaan Properzio Barozzi trok al vele jaren met Alexander Farnese op. Hij was betrokken bij de belegering
van Doornik in 1581 en bij de bouw van de brug over de Schelde, met behulp waarvan de gouverneur-generaal
in 1585 de stad Antwerpen in handen wist te krijgen. Zie Van den Heuvel, ‘Papiere Bolwercken’, 149.
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Het operatiegebied in de jaren 1585-1586.

Ik begreep wat er gaande was, liet [mijn soldaten] de wapens opnemen en
ging te paard vooruit om met de markies6 te overleggen. Tassis kwam achter
mij aan. Het bleek dat de vijanden en onze troepen in eskadron stonden opgesteld en wel zo dicht bij elkaar, dat alleen een weg hen van elkaar scheidde.
Op dat moment arriveerde de cavalerie die de markies in het veld had
achtergelaten, en kwamen ook de manschappen uit Zutphen7 ter plaatse. De
markies vroeg me wat hij moest doen. Ik zei hem dat we zo dicht bij de vijand
waren, dat we niet uit elkaar konden gaan zonder slag te leveren en dat we dat
volgens mij ook moesten doen: ik zou met de manschappen van Zutphen een
6
7

De Guasto, die vanuit Borculo met proviand onderweg was naar Zutphen (zie enkele regels hoger).
Onder bevel van Tassis.
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flank aanpakken en hij moest frontaal aanvallen. Hij had hetzelfde aan Tassis
gevraagd en diens antwoord was hetzelfde geweest als het mijne. Daarop
reageerde [de markies] met de mededeling dat hij geen bevel had om slag te
leveren, maar alleen hulp moest komen brengen.
Op datzelfde ogenblik viel de graaf van Leicester de vleugels van ons fort
aan, dat aan de andere kant van de rivier lag en waar zich graaf Herman en
Mon- [86] sieur de Coquel bevonden om het te verdedigen. Er had daar een
zeer grote schermutseling plaats, waarin grootse dingen werden verricht. Op de
plaats waar de markies zich bevond, kon men de schermutseling zien. Het leek
alsof het vechten zich binnen de stad afspeelde en wij realiseerden ons dat wij
daarbinnen soldaten van ons hadden liggen. Dit trof mij hevig, want ik was
bang dat [de inwoners van de stad], nu ik mijn manschappen daar had weggehaald, misschien in opstand waren gekomen tegen het handjevol dat achtergebleven was, of dat de vijand de stad had aangevallen aan de kant van de
loopgraven die zij hadden gemaakt naar de Vispoort.8 Ik ging een eindje terug
naar de achterhoede, omdat ik zag dat de markies niet wilde vechten. Toen ik
me ervan had vergewist dat er binnen de vesting geen gevaar dreigde, voegde
ik me meteen weer bij hem. Ik zag dat Annibale Gonzaga en Georges Cressia en
hun compagnieën de vijand op een verkeerde manier hadden aangevallen: zonder de nodige orde en via moeilijke passages. Het gevolg was dat Cressia sneuvelde en Annibale Gonzaga – die geen helm droeg – een grote steekwond in de
hals kreeg. Hij viel en werd later door onze cavalerie in veiligheid gebracht.9
De rest van onze ruiterij trok zich nogal ordeloos terug om te kunnen profiteren van de eskadrons der infanterie. Ik probeerde hen tegen te houden met de
hulp van Nicolò Basta en Evangelista de las Cuevas, die de functie bekleedde
van commissaris-generaal. Omdat ik niet in mijn opzet slaagde, nam ik mijn
compagnie, die zich samen met de overigen aan het terugtrekken was, apart.
De ruiterij van de vijand rukte toen niet verder meer op en heel de rest van de
cavalerie maakte halt, waarna ik mij naar het voetvolk begaf.
De vijand zag dat hij op de flank verliezen moest incasseren door het optreden van de manschappen die uit Zutphen waren gekomen, en begon zich terug
te trekken langs een holle weg die er uitzag als een gracht. Er waren enkele
Spaanse piekeniers die, in strijd met de ontvangen bevelen, hun plaats in
hun eskadron hadden verlaten en op die weg de vijand verliezen toebrachten;
enkelen van hen onderscheidden zich daarbij door hun moed.
Toen de markies zag dat de vijand zich had teruggetrokken, deed hij hetzelfde, nadat hij [87] in de stad de voorraden had achtergelaten die op de wagens
waren meegebracht. Alvorens het kwartier te verlaten waar hij zich ophield,
liet Zijne Hoogheid een tweede convooi samenstellen. Toen hij hoorde dat er
gevochten werd – hetgeen hem zeer bezorgd maakte – , had hij te hulp willen
komen. Nadat hij van het gebeurde op de hoogte was gesteld, hervond hij zijn
gemoedsrust en verscheen persoonlijk met het gehele leger in formatie. Hij liet
de eskadrons buiten en ging zelf de stad binnen.10

8

Aan de zuidwest-zijde van de stad. In de buurt daarvan lag de sterkte die door Willem Lodewijk met
eenheden van zijn Friese regiment was bezet.
9 De zin is duister en de vertaling onzeker.
10 Alexander Farnese verscheen op 14 oktober 1586 in eigen persoon voor Zutphen (EvM xiii 252v).

174

Boek VI 1586-1588

Overleg over de situatie te Zutphen (14 oktober 1586)
Diezelfde dag had de vijand een kleine versterking bestookt die de onzen hadden aangelegd op een van onze vleugels.11 Daarna bestormden ze dit schansje,
waarbij ze vele manschappen verloren zonder in hun opzet te slagen.
Toen Zijne Hoogheid de voorraden binnen had afgeleverd, verliet hij de
stad. Tijdens een soort overlegvergadering gaf hij me het bevel dat ik nog in
die stad zou achterblijven. Omdat ik nog geen stuiver had om de manschappen te betalen, noch om de dingen te kopen die in dergelijke gevallen nodig
zijn, gaf ik hem ten antwoord dat die stad tot het gouvernement van een
ander behoorde en dat de gouverneur van die provincie daar aanwezig was.
Ik suggereerde hem dat het Zijne Hoogheid zou mogen believen de zorg voor
Zutphen [dan ook] aan die persoon op te dragen.12 Wat mij betreft, zo zei ik,
had ik genoeg gedaan door de stad in te nemen en te behouden ten koste van
zoveel bloedvergieten; ik had haar in handen gesteld van mijn opperbevelhebber en de gouverneur van de betreffende provincie en had alle reden om mij
voor verontschuldigd te houden, te meer daar de strijdmacht van de vijand zich
al elders had gelegerd en had laten zien dat ze zich wilde terugtrekken. Maar,
zo betoogde ik, als Zijne Hoogheid wilde dat ik hier zou blijven, dan moest hij
me van mijn eigen gouvernement ontheffen.
Mijn antwoord beviel hem niet, hoe gegrond mijn verzoek ook was. Hij
antwoordde daarom dat, als ik er geen zin in had, een ander het wel zou doen.
Zo verliet ik de stad en ging met hem mee naar Borculo, waar ik hem verzocht
of het hem, terwijl het leger daar was zonder iets te doen, niet zou believen
het stadje Lochem aan te vallen, waarbij ik hem verzekerde dat hij het zou
innemen. Hij gaf me goede [88] hoop dat hij het zou doen, maar later heb ik
gehoord dat er enkelen waren die hem van zijn intentie hebben afgebracht
met het verhaal dat ik hem al te zeer wilde verplichten13 en andere dergelijke
dingen. Daarom besloot hij het niet te doen.
Properzio, die door Zijne Hoogheid bij Tassis was achtergelaten, begon met
het aanleggen van enkele versterkingen, waaraan hij zes- of zevenduizend
escudo’s verkwistte. Deze onderneming had geen enkel nut, want bij de eerste
stijging van het waterpeil in de rivier zou alles wegspoelen wat men daar had
gemaakt. Als niet hij, maar ik daar zou zijn gebleven, zou hij er nog niet aan
gedacht hebben een stuiver te geven, en zou hij voor geen van ons beiden iets
hebben achtergelaten.14
Verdugo keert naar Groningen terug; Parma gaat naar de Rijn
Nadat Zijne Hoogheid had besloten te vertrekken en terug te keren naar
Brabant, droeg hij me op naar Groningen te gaan om daar de noodzakelijke
11 Het gaat hier om een kleine schans die ten noorden van het grote fort op de westelijke IJsseloever lag.
12 Verdugo bedoelt de heer van Haultepenne, gouverneur van Gelderland en Zutphen.
13 Wat Verdugo hier precies bedoelt is niet duidelijk. Verdenkt hij Parma’s adviseurs ervan dat ze hebben willen voorkomen dat de luister van een grote overwinning ook op Verdugo zou afstralen? Of gaat het erom
dat een belegering de landvoogd te lang zou vasthouden voor (het door Parma’s raadgevers onbelangrijk
geachte) Lochem?
14 We moeten gissen naar de personen die Verdugo hier met de persoonlijke voornaamwoorden ‘hij’ en
‘ons’ bedoelt. Ik stel voor dat het eerste ‘hij’ op Properzio duidt, dat het tweede en derde op Parma slaat
en dat met ‘ons’ Tassis en Verdugo zelf bedoeld zijn.
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orde op zaken te stellen. Daarna moest ik terugkomen, omdat hij wilde dat
ik met het leger in de buurt van Wesel zou blijven. Ik ben meteen gegaan en
omdat ik in Zutphen enkele slechte nachten had gehad, werd ik zo ernstig
ziek, dat drie dokters me opgaven en me geen enkele hoop lieten. Ik stelde
Zijne Hoogheid in kennis van mijn toestand en stuurde hem een verklaring
van de dokters en burgemeesters van de stad Groningen.15 Ik verzocht hem
ondertussen iemand anders aan het hoofd van het leger te stellen en deelde
hem mede dat ik – mocht God me het leven schenken – meteen zou vertrekken
wanneer ik weer op de been was.
Het heeft daar aan het Hof nooit aan lieden ontbroken die mij liever kwaad
dan goed deden. Ook dit moment was dat weer het geval. Zo was er nu een die
Zijne Hoogheid zei dat het zijn eigen schuld was,16 omdat hij me zoveel gunsten had bewezen; hij had me niet [naar Groningen] moeten laten gaan, ook
al was ik op sterven na dood; en dit terwijl hij het me notabene [zelf] bevolen
had! Die vrienden van mij daar zeggen ook dat ik Zijne Hoogheid voorraden
en proviand had beloofd, maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb hem kort tevoren – we waren toen onderweg naar Zutphen en bevonden ons te Bredevoort
– alleen gezegd, dat het verkeerd was om zonder voorraden op weg te gaan,
zoals hij toen deed. En met de ijver die ik aan de dienst van mijn koning en
zijn persoon verschuldigd ben, heb ik dat op een wat scherpe toon gezegd,
zoals graaf Karel kan getuigen, die het hoorde. In het kampement dat ik in de
buurt van Borculo had aangelegd was zo’n grote voorraad aan graan, dat het
niet alleen voldoende was voor de hele cavalerie in het leger, maar ook om het
te dorsen en te verkopen aan de mensen van zijn gevolg, zoals men ook heeft
gedaan.
Zijne Hoogheid liet het leger in de buurt van Wesel achter onder bevel van
[89] Monsieur de Haultepenne. Hij liet de brug over de Rijn voltooien en ter
bewaking ervan twee versterkingen aanleggen, aan elke kant [van de rivier]
één. Hoeveel geld aan dat project daar besteed is, alsmede aan het onderhoud van
het krijgsvolk – waarbij orde ver te zoeken was – , zal men kunnen zien in de
rekeningen van Pedro de Ybarra, ambtenaar van de thesaurier-generaal. Ik zeg dit
omdat Zijne Hoogheid veel meer geld ter beschikking stelde voor zaken waarover
ik niet ging, dan aan de dingen die onder mij ressorteerden.
Toen de graaf van Leicester zag dat Zijne Hoogheid uit Zutphen was vertrokken, zette hij de belegering van de schans voort. Tassis en Properzio haalden de
soldaten en alles wat daarbinnen was weg en gaven de schans op.17 De vijanden legden er onmiddellijk een zeer goed garnizoen in met de nodige voorraden. Ook de graaf wilde zich met zijn leger terugtrekken, maar heeft eerst nog
een poging gedaan om door middel van bedrog een garnizoen binnen Deventer
te brengen. Dat lukte hem ook en hij posteerde daarbinnen Monsieur Stanley,
kolonel der Ieren, met zijn regiment en andere Engelse compagnieën.

15 Verdugo was op 22 oktober 1586 te Groningen aangekomen (DA 678).
16 De gouverneur-generaal zou zelf verantwoordelijk zijn voor het verlies van de grote schans tegenover
Zutphen, waarover Verdugo hierna te spreken komt. Zie ook de inleiding p. 84.
17 De versterking op de westelijke IJsseloever viel op 18 oktober 1586 in Staatse handen (EvM xiii 252v).
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Deventer en de schans voor Zutphen vallen weer in handen van de
koning (januari 1587)
Stanley liet Tassis – deze bevond zich te Zutphen – weten, dat hij wenste terug
te keren18 tot de dienst van Zijne Majesteit en de stad [Deventer] zonder enige
tegenprestatie aan hem wilde overdragen. Hij deed dit omdat hij zich beledigd
voelde door de graaf van Leicester en anderen van diens natie, maar ik geloof
eigenlijk meer dat het kwam doordat hij een zeer godsdienstig man en goed
katholiek was. Tassis was overtuigd van zijn welgezindheid en kwam naar
Groningen om mij hiervan op de hoogte te stellen. Ik zei hem dat men dit niet
kon regelen zonder toestemming van onze chef en dat hij er goed aan zou doen
naar Brussel te gaan om alles aan Zijne Hoogheid te rapporteren. Ik was ziek
en hij trof me aan in de toestand die ik boven beschreef. Hij won daarover
informatie in bij de geneesheren die me behandelden. Hij vertrok [daarop]
naar Brussel en kreeg daar niet alleen het bevel om [90] met Stanley te onderhandelen, maar ook om zijn hoofdkwartier in Groningen te vestigen, want ze
hielden me al voor dood. Tassis maakte de overeenkomst rond en op een nacht
liet Stanley Tassis met zijn troepen [de stad Deventer] binnentrekken. Nog
voordat de stedelingen begrepen wat er gebeurd was, had [Tassis] zijn manschappen [al] op de Markt in eskadron opgesteld.19 De Engelse compagnieën
die [in de stad gelegerd] waren, lieten ze vrij uittrekken en ook de burgers
werd geen enkel kwaad gedaan.
Bij Stanley bevond zich kapitein Roland York, een Engelsman. Op het
moment dat Tassis Deventer binnentrok, vertrok York juist vandaar naar
de schans voor Zutphen. Daar vertelde hij wat er te Deventer gebeurd was.
Daarmee joeg hij [de soldaten van] het [daar gelegerde] garnizoen zoveel
schrik aan, dat ze vandaar wegtrokken. Op die manier schonk Stanley niet
alleen de stad Deventer aan Zijne Majesteit, maar was hij er de oorzaak van
dat ook die schans ingenomen werd.20 Iedereen weet hoe getrouw deze edelman vervolgens met zijn regiment hier heeft gediend. Roland kreeg van Zijne
Hoogheid het bevel over een ruitercompagnie, waarmee hij Zijne Majesteit tot
zijn dood heeft gediend. Naar men zegt is hij gestorven doordat een van zijn
koks hem vergif heeft toegediend.
Toen Zijne Hoogheid had vernomen wat er te Deventer was gebeurd, beval
hij dat een ambtenaar van de betaalmeester zich met geld op weg zou begeven
om de manschappen te betalen die zich daar bevonden. Commissaris Francisco
Vázquez te Zutphen moest de wisselbrieven opmaken,21 Tassis zou ze ondertekenen en ik zou me er op geen enkele manier mee bemoeien, ofschoon Deventer
wel tot mijn gouvernement behoort.

18 William Stanley had een tijdje onder de hertog van Alva gediend, maar had zich daarna in dienst begeven
van koningin Elizabeth van Engeland (Bor xxi 53v).
19 De wacht liet Tassis en de zijnen binnen in de mening met Engelse versterkingen te maken te hebben
(Bor xxii 20).
20 De stad Deventer en de schans voor Zutphen vielen op 29 januari 1587 in handen van de koningsgezinden.
21 De commissaris was op de hoogte van de sterkte van de troepen en wist dus op hoeveel geld elke kapitein
recht had. Omdat hij de juiste bedragen kende, was hij degene die de wisselbrieven kon opstellen. Deze
libranzas werden vervolgens aan de kapiteins gegeven, die op hun beurt tegen inlevering daarvan geld
konden incasseren. Dit werd door de pagador (betaalmeester) of zijn medewerkers uitbetaald.
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Verdugo in Groningen (voorjaar 1587)
[91] Ik verbleef destijds te Groningen. God weet wat ik daar heb moeten
verduren om [de autoriteiten daar]22 tevreden te stellen. Ik was bang dat De
Villers – ik hield hem in mijn huis gevangen – contact onderhield met enkele
foute stadjers, waarvan het altijd wemelde.23 Daarom stuurde ik hem naar het
kasteel van Lingen en beval de drost aldaar,24 dat hij hem met geen enkele
vreemdeling zou laten spreken tenzij hij er zelf bij was. Hij moest de gevangene ook strikt laten bewaken. De Villers was echter een sluwe vos en wist
de sympathie van de drost te winnen. Die behandelde hem ruimhartig en met
zoveel gemeenzaamheid, dat ik verdenkingen begon te koesteren.
In die tijd hadden de Staten een zeker aantal ‘smidjes’25 gelicht. Op hun
tocht vanuit Duitsland moesten dezen Cloppenburg26 passeren en zouden ze
ook hier in de buurt van Lingen komen. Hetzij op grond van informatie die hij
van De Villers had gekregen, hetzij omdat hij door deze ruiterij daartoe was
opgeroepen, trok de graaf van Meurs bij Zwolle zijn cavalerie samen en ook
zoveel voetvolk als hij bij elkaar kon krijgen.27
Ik had ervoor gezorgd dat alle garnizoenen over goede voorraden beschikten, en had ze gewaarschuwd alert te zijn voor het geval dat [de graaf] zich
in beweging zou zetten. Ik had namelijk vele spionnen en op verschillende
afstanden ook ruiters gestationneerd om me tijdig te informeren. Te velde
trekken deed ik niet, want ik had geen geld om mijn manschappen te betalen
en ik wilde ook het koren sparen, dat nog niet rijp was. Ik ging ervan uit dat
ik, overeenkomstig het bevel dat ik de spionnen had gegeven, tijdig gewaarschuwd zou worden.
Verdugo laat Lingen bezetten en de graaf van Meurs neemt Meppen
(september 1587)
Nadat ik had vernomen dat de graaf aan het optrekken was, begaf ik mij ook28
in de richting van Coevorden met de manschappen die ik uit Groningerland
en het garnizoen van Steenwijk kon weghalen.29 Ik dacht dat het mogelijk was
22 In het voorjaar van 1587 kwam Verdugo meermalen in botsing met de Groninger bestuurders. De onenigheden betroffen onder meer het beleid inzake de sauvegardes en de wens van de stadhouder om een
koningsgezind garnizoen binnen de stad te leggen. Bovendien slaagde Verdugo er hoe langer hoe minder
in om zijn afkeer van de Groningers te verhelen en was hij voortdurend bang voor verraad. Zie hiervoor
GESA §4.6.
23 De Villers was na de slag bij Amerongen (23 juni 1585) door Tassis gevangen genomen (zie hierboven, FV
72). Argwaan heerste ook in Staatsgezinde kringen. Willem Lodewijk had vanuit Leeuwarden een medicus naar De Villers gestuurd, toen die in Groningen gevangen zat. De Spanjaard had voor dit doel een
paspoort voor de dokter uitgeschreven. Degenen die Willem Lodewijk wantrouwden maakten hiervan dat
deze de dokter had uitgezonden om Verdugo van zijn ziekte te genezen (Van Reyd vi 103).
24 Ernst Mulert (zie ook FV 34).
25 Zie het commentaar bij FV 59.
26 Cloppenburg ligt in ‘Oldenburger Münsterland’, ongeveer 65 km. ten noorden van Osnabrück.
27 Op 15 juni 1587 was aan Staatse zijde het besluit gevallen om voor de duur van vier maanden een veldleger op te richten, waarvoor in Noord-Duitsland een groot aantal ruiters zou worden geworven. Daarmee
wilde men onder meer de belegerde steden Sluis en Rheinberg ontzetten (SL i 91).
28 Uit het woord ‘ook’ moeten we opmaken dat de graaf van Meurs vanuit de omgeving van Zwolle richting
Coevorden trok.
29 Van de afwezigheid van de koninklijke troepen in Groningerland maakte Willem Lodewijk gebruik om een
aanslag op Groningen te plegen. Zie hiervoor GESA 517-593, in het bijzonder pp. 545 evv.
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ons te voegen bij de manschappen die zich in Twente bevonden. We bemerkten
evenwel, dat de vijand zijn kamp had opgeslagen in het dorp Uelsen,30 zodat
ik een geforceerde mars moest maken om daar te komen. Ik trok met [92] mijn
soldaten vooruit naar een dorp dat Emlicheim heet, een goede mijl van de plek
waar [de vijand] zich ophield. Daar vernam ik dat hij inmiddels uit Uelsen was
vertrokken en op weg was gegaan naar Lingen. Vanaf het kampement waar
hij met zijn troepen die nacht gelegerd was geweest, nam ik dezelfde weg en
stuurde Mendo met een deel van mijn compagnie vooruit. Zij moesten aanvallen doen op de achterhoede van de vijand met het doel hem op te houden en
te voorkomen dat hij kon opschieten. Voor alle zekerheid liet ik de infanterie
die ik bij me had door de moerassen trekken. Ik gaf allen het bevel om naar
Ootmarsum te gaan; de plaats waarheen ik mij ook zelf begaf.
Daar aangekomen trof ik Mario Martinengo aan met alle cavalerie die in
Twente gelegerd was, alsmede de compagnie van Don Rodrigo de Castro, die
te Lingen in garnizoen lag en die ik had opgeroepen voor een bepaalde onderneming ten dienste van de koning. Dit maakte me extra bang dat daar wel eens
iets vervelends zou kunnen gebeuren.31 Daarom gaf ik, direct na aankomst in
Ootmarsum, kapitein Mario het bevel om met zijn compagnie en die van Don
Rodrigo onmiddellijk te vertrekken via een andere route dan die de vijand had
genomen, snel voort te maken en Lingen binnen te gaan.
Doordat Mendo hem gewapenderhand lastig viel, kon de graaf van Meurs
niet verder komen dan de abdij van Ootmarsum.32 Toen hij die nacht meteen
door wilde gaan naar Lingen, vernam hij dat kapitein Mario daar al binnen
was getrokken. Om de indruk te wekken dat hij geen informatie van daarbinnen had – als hij die had – , sloeg hij linksaf in de richting van Meppen, de
rivier de Eems aan de rechterhand houdend.
Nadat ik mijn mensen wat rust had laten nemen en de rest van de in Twente
gelegerde infanterie had samengetrokken, ging ik hem achterna, zo dicht
mogelijk in zijn buurt. Toen ik te Lingen kwam, hoorde ik dat de graaf zich
had meester gemaakt van de stad Meppen. Hij had gedaan of hij op levensmiddelen uit was en was, zogenaamd om die te kopen, de stad binnengetrokken.
Ik stuurde daarom onmiddellijk een gedeelte van mijn manschappen op pad
om het dorpje Haselünne33 binnen te trekken – beide plaatsen [Meppen en
Haselünne] liggen in Münsterland – om hem de toegang vanuit Duitsland en
de toevoer van levensmiddelen af te snijden. Ze hadden deze strijdkrachten
laten binnentrekken door de hulp van een edelman van dat land, die zich
toevallig daar ophield.34 Ik posteerde de rest van mijn strijdmacht verder op

30 Een plaatsje in het graafschap Bentheim, enkele kilometers ten noorden van Ootmarsum.
31 De hele passage getuigt van Verdugo’s argwaan jegens de drost van Lingen. Door de afwezigheid van het
garnizoen had Ernst Mulert vrij spel en zou deze de stad Lingen ongehinderd aan de graaf van Meurs
kunnen overdragen.
32 De commanderij van de Duitse orde, vlak buiten de muren van Ootmarsum. Tegenwoordig is hier een
Openluchtmuseum gevestigd.
33 Ongeveer 10 km. ten oosten van Meppen.
34 Verdugo maakt niet duidelijk wie hij bedoelt met het ‘ze’ dat als onderwerp van deze zin dient. Ze kan
daardoor zowel op Meppen als op Haselünne slaan. Waarschijnlijk bedoelt Verdugo de inwoners van
Haselünne. De koninklijke troepen werden bij het bezetten van die plaats geassisteerd door Herman
van Velen, de Münsterse ‘maarschalk’ (bestuursambtenaar) te Meppen. Medewerking van officiële
Münsterse zijde was voor Verdugo van groot belang, omdat ’s konings troepen zich hier in het ‘buitenland’ bevonden.
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enkele andere plaatsen, waar we de vijand lastig konden vallen en de stad
[Meppen] in verdrukking brengen.
Ik stuurde onmiddellijk [93] ijlboden naar Zijne Hoogheid om van hem
een verklaring te vragen dat ik het geschut te velde mocht brengen en de graaf
van Meurs in die stad bombarderen. Deze behoorde immers tot het Rijk.35
Ik stuurde wel drie of vier boden, maar kreeg geen antwoord noch enigerlei
besluit over wat ik moest doen.
De graaf van Meurs verlaat Meppen (14 september 1587)
Desondanks liet ik niet na de vijand zoveel mogelijk van een afstand te
bestrijden en Mendo heeft verschillende malen grote aantallen manschappen van de tegenpartij gedood. Van mijn spionnen hoorde ik dat ze de stad
probeerden te verlaten en ’s nachts wilden ontkomen. Ik waarschuwde de
graaf van Berlaymont, die toen – na het overlijden van zijn broer, Monsieur de
Haultepenne – gouverneur van Gelderland was en het bevel voerde over de
soldaten die zich in de buurt van de Rijn bevonden.36 Deze kwam me te hulp
met een deel van die troepen. Omdat de graaf van Meurs door zijn zwager en
geloofsgenoot, de graaf van Bentheim, voor de aankomst van Berlaymont was
gewaarschuwd, nam hij het besluit om zich ’s nachts met zijn ruiterij in veiligheid te brengen. Het voetvolk durfde hij niet aan het gevaar37 bloot te stellen.
Ik had kapitein Mario, de bevelvoerder te Haselünne, opdracht gegeven dat
hij steeds mensen bij de poorten van Meppen moest houden. Wanneer hij zou
waarnemen dat de vijand zich terugtrok, moest hij een huis in brand steken.
Dit zou voor mij het teken zijn om [de vijand] tegemoet te komen met de manschappen die ik bij me had. Ik had daarvoor een half uur nodig en zou dan
een uur voor hij arriveerde op mijn post zijn. De kapitein zou dan ook meteen
moeten optrekken om zich bij mij te voegen. Dat was voor hem gemakkelijk
te doen, want de afstand die hij moest afleggen was korter dan die welke de
vijand moest gaan. Maar de soldaten die hij op wacht had gezet verzaakten
hun plicht zodanig, dat de vijand Meppen wist te verlaten zonder dat ze het
opmerkten. De drost namen ze als gevangene mee.38
Toen ik – te laat – door een dorpeling gewaarschuwd werd dat de vijand
was vertrokken, ben ik toch met mijn soldaten achter hem aangegaan. Omdat
ik weinig troepen had – die van Mario waren immers niet komen opdagen – ,
kon ik niet meer doen dan proberen de vijand zoveel mogelijk op te houden
totdat die zouden arriveren. Ik slaagde er wel in enkele achterblijvers te doden.
De graaf van Berlaymont kwam in ijltempo aangemarcheerd, maar het lukte
hem niet op tijd te komen. Ik ging de vijand daarom achterna tot het dorp
Uelsen. Kort daarna arriveerde Berlaymont, maar de vijand was toen al zo ver
35 Beschieting van de stad Meppen zou een serieuze inbreuk zijn op de souvereiniteit van de vorst van
Münsterland en zou de aanleiding kunnen zijn van een ernstig ‘internationaal’ conflict. Verdugo wilde
daarom gedekt zijn door zijn hoogste chef.
36 Met ‘de graaf van Berlaymont’ bedoelt Verdugo Florent de Berlaymont (c. 1550-1626). Zijn broer Claude
de Berlaymont, heer van Haultepenne, was in juli 1587 bij Engelen, even ten noorden van ’s-Hertogenbosch, gesneuveld (Van Reyd vii 120).
37 Sc. van een uitbraak uit de stad en een nachtelijke tocht door vreemd gebied, dat werd bewaakt door
troepen van de koning.
38 Vermoedelijk gaat het om Herman van Velen jr. Deze was aangehouden omdat hij de koninklijke partij
behulpzaam was geweest (AE ii 559).
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vooruit, dat het weinig nut zou hebben gehad hem nog verder te volgen. Zo is
een mooie kans door onachtzaamheid verloren gegaan.
Verdugo krijgt het commando over Zutphen en Deventer en moet ook
het leger aan de Nederrijn onder zijn hoede nemen (november 1587)
[94] Ik keerde terug naar Lingen om te proberen Meppen onder druk te zetten.
Het feit dat deze stad in handen van de vijand was deed grote afbreuk aan het
verkeer van en naar Groningen. Het voetvolk dat [te Meppen] was gebleven,
zag zich niet langer beschermd door de ruiterij en besloot met mij in onderhandeling te treden. Zodoende stond ik twee kapiteins van het vijandelijke leger,
een Schot en een Waal, toe om te komen praten. Wanneer ze niet binnen een
bepaalde tijd hulp zouden ontvangen, zo spraken we af, dan zouden ze de stad
opgeven en naar Holland terugkeren.
Te dezer tijd arriveerde hier39 de entretenido40 Matheo Serrano met brieven van Zijne Hoogheid. Deze behelsden de opdracht aan mij om de steden
Deventer en Zutphen onder mijn hoede te nemen en er garnizoenen te legeren.
Hij wilde de Ieren inzetten bij de veldtocht tegen Engeland;41 Tassis moest zich
met zijn regiment in Büderich posteren en in de schansen die Zijne Hoogheid
daar in de buurt had achtergelaten.42 Serrano maande me zozeer tot spoed, dat
ik me genoodzaakt zag graaf Herman naar Deventer te sturen om met Stanley
te praten over zijn vertrek vandaar.
Ik was achtergebleven om af te wachten of de vijand Meppen te hulp zou
komen, of dat [de Staatse soldaten die daar lagen] de stad op het beloofde
tijdstip zouden overgeven. Er waren daar echter ook afgevaardigden van de
Münsterse regering en dezen bewerkten hen zo met geschenken of toezeggingen, dat ze uiteindelijk hun belofte niet nakwamen. De Münstersen waren
namelijk bang dat ze de stad, wanneer ze in onze handen zou vallen, niet
zouden terugkrijgen, omdat Zijne Majesteit haar zou kunnen beschouwen als
zijnde veroverd in de oorlog.
Nadat het afgesproken tijdstip was verstreken, vertrok ik naar Deventer
vanwege de grote haast waartoe Serrano me had opgeroepen. Ik kwam daar in
één dag aan, terwijl voor die reis twee dagen stonden. Nadat ik van [Meppen]
was vertrokken, kwamen de vijanden tot een akkoord met de Münstersen en
lieten de stad aan hen.43
Stanley trok uit Deventer weg en Tassis uit Zutphen, in welke steden ik garnizoenen legde. Ik gebruikte daarvoor soldaten uit de troepen die onder mijn
bevel stonden. Zijne Hoogheid had me opgedragen kandidaten te noemen die ik
als gouverneurs van die steden benoemd zou willen zien. Hij zou de benoemin-

39 In Lingen.
40 Zie de toelichting bij FV 70, p. 160, noot 35.
41 Het gaat hier om de grote aanval op Engeland, die al geruime tijd in voorbereiding was en waarvan ook de
uitrusting van de Armada een onderdeel was. Deze oorlogsvloot, die in 1588 uitvoer, had tot taak de Engelse
zeemacht uit te schakelen en het landleger van de koning vanuit Vlaanderen naar Engeland over te zetten.
42 Zoals we gezien hebben was Tassis belast geweest met het commando te Zutphen en Stanley met dat
te Deventer. Omdat de landvoogd andere plannen met hen had, moest Verdugo hun plaatsen innemen.
Zelf had Parma inmiddels het strijdtoneel aan de Nederrijn verlaten en was naar Brussel teruggekeerd.
43 De Staatsen verlieten Meppen op vrijdag 20 november 1587. Om hen weg te krijgen betaalden de
Münstersen vier maanden soldij (AE ii 591).
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gen bevestigen en hun de patenten44 toesturen. Ik noemde graaf Herman [van
den Berg] voor beide steden, omdat ze zo dicht bij elkaar lagen, dat hij ze best
allebei onder zijn hoede kon nemen. In zijn afwezigheid vervulde de luitenantkolonel van Monsieur de Billy de functie van gouverneur te Zutphen.45
Bovendien gelastte Zijne [95] Hoogheid mij naar Büderich te gaan om de
hele Rijnoever daar onder mijn bevel te nemen. Ik wilde niet tegenspreken,
omdat hij het me kwalijk had genomen dat ik dat in Zutphen had gedaan.46 Hij
wenste te laten zien dat hij de macht had om mensen te maken en te breken en
hen ten val te brengen of te verheffen naar zijn goeddunken. Omdat ik hem niet
voor het hoofd wilde stoten ben ik meteen gegaan.

Maarten Schenck van Nideggen overmeestert Bonn (22 december 1587).
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXIII fol. 99v

44 Een patent is een officiële aanstellingsbrief van een bevelvoerend officier.
45 Verdugo bedoelt Jarich van Liauckema. De auteur vergeet te schrijven dat Herman van den Berg ook werkelijk het commando over beide steden kreeg. Daardoor hangt de mededeling over diens plaatsvervanger
te Zutphen in de lucht.
46 Zie hierboven, FV 87.
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Verdugo bij Bonn en Keulen (februari 1588)
Kort tevoren had Schenck de stad Bonn ingenomen. Deze ligt op een afstand
van vier mijl van Keulen.47 Hij had dit gedaan door een poort open te breken
die uitkwam op de rivier. Vervolgens had hij er een flink garnizoen gelegd. De
Keurvorst48 had Zijne Hoogheid gevraagd hem te helpen de stad te heroveren
en de pauselijke nuntius49 die zich bij hem bevond, drong op hetzelfde aan.
Zijne Hoogheid stuurde hiertoe enige troepen onder bevel van de prins van
Chimay.50 Terwijl ik in Büderich was, zond deze mij een bode om me te vragen
samen met Tassis naar Brühl te komen, waar hij zich ophield.51 Hij wilde horen
wat ik van de situatie vond en wat er in die oorlog gedaan moest worden. Ik
ben samen met Tassis naar hem toegegaan. Na aankomst werd ons gemeld dat
Schenck via de oostelijke zijde van de rivier52 uit Bonn was weggetrokken
en dat hij veel krijgsvolk en artillerie bij zich had. Hij was van plan om de
oorlogsschepen van de koning te beschieten, die ik naar Keulen had gestuurd
en die bij de stad lagen afgemeerd. Toen hij dat ook werkelijk deed, haalden
de kapiteins van de schepen hun manschappen met bootjes naar de oever en
lieten de vijand naar hartelust schieten. Omdat het geen grof geschut was, veroorzaakte dit echter maar weinig schade.
De prins van Chimay arriveerde met ruiterij en voetvolk en nestelde zich aan
de andere kant53 van de rivier, vlakbij de stad en in de buurt van de plaats waar
de schepen lagen. Maar daarmee bereikte hij weinig, doordat de rivier hem van
Schenck scheidde en hij geen bootjes had om over te steken. Daarom bleef het
bij het uitwisselen van musketschoten. Ik heb steeds gevonden dat de prins zich
toen meester had moeten maken van deze kant van de rivier tegenover Bonn.
[96] Toen Schenck zich op Bonn had teruggetrokken met de artillerie die
hij had meegenomen om de schepen te beschieten, stak de prins de rivier met
bootjes over om zich te Deutz te legeren, een versterkte plaats tegenover de
stad [Keulen], met de rivier er tussenin.
Verdugo keert terug naar Büderich en Tassis sneuvelt (voorjaar 1588)
Het voorjaar was in aantocht en de winter werd milder. Vanwege de bittere
weersomstandigheden was het tot dusver onmogelijk geweest zich te velde op
te houden. Omdat Schenck bang was dat de prins zou doen waarop ik hem
had gewezen en waar ik om gevraagd had – het aanleggen van een schans met
vleugels tegenover Bonn, naar het voorbeeld van die voor Zutphen – , deed hij
dat zelf.
47 De afstand tussen Keulen en Bonn bedraagt ruim 20 km. Bonn, dat behoorde tot het gebied van de
aartsbisschop van Keulen, was op 22 december 1587 in handen van Maarten Schenck gevallen (SL i 93).
48 De aartsbisschop van Keulen, Ernst van Beieren.
49 Ottavio Mirto Frangipani was sinds kort apostolisch nuntius te Keulen.
50 De Waalse edelman Charles de Croy (II) (1560-1612).
51 Brühl ligt tussen Keulen en Bonn.
52 Een interpreterende vertaling. Verdugo heeft het over ‘deze zijde van de rivier’. Welke oever hij bedoelt
hangt af van het gezichtspunt dat hij inneemt. Ziet hij zichzelf in de positie waarin hij zich ten tijde van
de beschreven gebeurtenissen bevond (op de westelijke oever) of bekijkt hij de zaak vanaf de plek waar
hij zit te schrijven (Lingen, ten oosten van de Rijn dus)? Uit het vervolg blijkt dat dit laatste het geval is
(‘deze kant van de rivier tegenover Bonn’).
53 De westelijke oever.
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Aangezien ik daar gekomen was zonder daartoe van Zijne Hoogheid bevel
ontvangen te hebben, wilde ik graag teruggaan naar mijn gouvernement of
naar Büderich. Dat ik dat niet al eerder had gedaan, kwam doordat de nuntius en de prins me verzekerden dat ze ervoor zouden zorgen dat ik bevel zou
krijgen om daar te blijven. Omdat deze order niet zo snel kwam als ik wenste,
besloot ik toch te vertrekken met een van de oorlogsschepen. De nuntius en de
prins vroegen mij dat ik Tassis bij hen zou laten, hetgeen ik ook deed.54
Ik herinner me dat ik hun beiden bij mijn vertrek heb gezegd, dat ze met
het regiment van Monsieur de Saint-Baslemont,55 dat op die dag was aangekomen, meteen het fort moesten aanvallen dat Schenck aan het maken was en
dat nog niet in staat van verdediging verkeerde. Ik zei dat omdat het grootste deel van dat regiment uit Fransen bestond; die zijn bij het begin van een
operatie veel waardevoller dan later. Bovendien zei ik het om Schenck niet de
gelegenheid te geven de schans verder te versterken. Ze talmden echter met
het opvolgen van mijn raad. Toen ze ter plaatse kwamen besloten ze – ik weet
niet waarom – in de omtrek kleine versterkingen op te werpen en het fort niet
op een andere manier aan te pakken, hetgeen naar mijn idee wel mogelijk
was geweest. De schansjes die ze maakten waren van dien aard, dat de vijand,
wanneer hij vanuit zijn eigen versterking uitvallen deed, zich er niets van aan
hoefde te trekken of de bezetting ervan een kopje kleiner kon maken.56
Toen Tassis op verkenning uitging bovenstrooms van de plaats waar een
ander fort werd gebouwd, stuitte hij op vijf of zes manschappen van de vijand, die zich verborgen hadden [97] in een wijngaard ter plaatse. Eén van hen
schoot hem met een haakbus door het hoofd, als gevolg waarvan hij ter plekke
stierf. Dit was een groot verlies, want hij was een uiterst moedig en welgezind
man die, als God hem had laten leven, Zijne Majesteit nog vele diensten zou
hebben bewezen.
Verdugo krijgt opdracht om zich naar Bonn te begeven (voorjaar
1588)
Toen ik in Büderich aankwam, hoorde ik dat de Staatsen in Rheinberg over
onvoldoende voorraden beschikten. Daarom trok ik te velde met Tassis’ manschappen en enige troepen uit de stad Geldern. Ik installeerde me in de abdij
van Kamp,57 vanwaaruit ik de stad zozeer in de tang hield, dat de vijand de
54 In het katholieke kamp bestond onenigheid over de manier waarop de kwestie Bonn moest worden opgelost. Dit blijkt onder meer uit de brief die nuntius Frangipani op 21 februari 1588 aan Verdugo schreef: ‘Ik
heb Parma om hulp gevraagd, want de hele provincie dreigt verloren te gaan. Omdat de cavalerie van
de prins van Chimay ontoereikend is, heb ik hem gevraagd u en uw leger opdracht te geven de zaak aan
te pakken. Ik heb begrepen dat dat bevel afgekomen is en ik ben daar blij mee, zowel voor de dienst van
God als van de Katholieke Majesteit. Maar er wordt nu onderhandeld over een wapenstilstand voor acht
maanden (...). Ik heb mij daartegen verklaard, omdat het schadelijk is voor God, de Apostolische Stoel,
de katholieke koning en de hele christelijke staat, en heb Parma daarvan op de hoogte gesteld. Ik zal het
ook in Italië aan de paus laten weten, zoals ik ook u hiervan in kennis stel’ (Brom-Hensen, Romeinsche
bronnen, 672, nr. 855).
55 De Lotharingse edelman Gerard van Reinach, heer van Saint-Baslemont, voerde het bevel over de garde
van Charles III van Lotharingen.
56 Zie voor de situering van de vestingwerken rond en tegenover Bonn de gravure bij Bor xxv 13v.
57 De abij te Kamp, ongeveer 7 km. ten zuidwesten van Rheinberg, is gesticht in 1123 en was het oudste
cisterciënserklooster in de Duitse landen. In 1585 verlieten de kloosterlingen onder druk van de oorlogsomstandigheden het gebouw. Het jaar daarna werd het door toedoen van de graaf van Meurs grotendeels
verwoest.
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Uitvaart van Juan Baptista Tassis te Keulen.
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXIV fol. 94.

keus had uit twee mogelijkheden: haar te hulp komen of haar kwijt raken.
Maar ik werd ziek en zag me genoodzaakt naar Büderich terug te keren. Daar
ontving ik een bevelschrift in tweevoud van Zijne Hoogheid, waarin hij me
gebood naar Bonn te gaan. Eén van de exemplaren werd me gebracht door
een Engelse edelman, die luitenant was van de ruitercompagnie van kapitein
Rowland York, die in de stad Deventer in garnizoen lag. Na het overlijden van
zijn kapitein was hij naar het Hof gegaan om te solliciteren naar de functie van
compagniescommandant.58 Naar ik uit zijn woorden begreep, keerde hij weinig tevreden van deze reis terug. Zijne Hoogheid schreef mij in zijn brief dat
ik voorzichtig met hem moest zijn, omdat zijn manier van praten en doen hem
niet beviel. Daarom hield ik hem een dag of twee, drie bij me en stuurde een
boodschapper naar graaf Herman, opdat die op zijn hoede zou zijn.59 Na aankomst in Deventer ging hij met zijn broer voor een gesprek naar de graaf, die
58 Volgens het verhaal zou York vergiftigd zijn. Zie hierboven, FV 90.
59 Hierboven (FV 94) hebben we gezien dat Verdugo graaf Herman van den Berg aanwees als gouverneur
voor zowel Deventer als Zutphen.
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toevallig net aan het eten was. De graaf nodigde hem uit bij hem aan tafel te
komen zitten en hem gezelschap te houden. De ander begon een verbitterd verhaal, greep zijn degen en viel de graaf zo driest aan, dat hij hem ongetwijfeld
zou hebben gedood, als er geen anderen bij hem aan tafel hadden gezeten. De
graaf schoot overeind, greep zijn wapens en doodde de beide broers. Niemand
heeft ooit geweten wat hen bewogen heeft om dit te doen.
[98] Zijne Hoogheid had me dus bevolen naar het beleg van Bonn te gaan,
maar mijn ziekte dwong me het bed te houden. Omdat ik niet te paard of per
koets kon reizen, ging ik aan boord van een oorlogschip en ben op die manier
daar gekomen.60 De prins van Chimay had in het kader van deze belegering niet
meer gedaan dan een begin maken met de aanleg van loopgraven, ofschoon hij
beschikte over geschut om de stad te bombarderen en voldoende manschappen had voor deze operatie. Na mijn aankomst belegde hij een krijgsraad om
te bespreken wat er gedaan moest worden, want in afwachting van mijn komst
waren ze alleen begonnen met het genoemde graafwerk.
Vóór mijn aankomst hadden de vijanden een uitval gedaan, waarbij ze
enkele manschappen hadden onthalsd, onderkomens in de as gelegd en een
compagnie soldaten verslagen. Daarbij hadden ze ook Monsieur de Cauroy61
gevangen genomen. Deze werd gegrepen tijdens de uitvoering van zijn plicht,
waarvan hij zich uiterst moedig kweet, en is in gevangenschap gebleven totdat
de stad zich overgaf.
Tijdens de krijgsraad die [na mijn aankomst] werd gehouden, merkte ik op
dat je een stad eigenlijk binnen vierentwintig uur volledig moet omsingelen
en innemen. Als dat niet lukt, wordt het moeilijk zich meester te maken van
een stad, zeker wanneer haar partijgenoten bereid zijn haar te hulp te komen
en de strijdkrachten daarbinnen haar wensen te verdedigen. Ik was van
mening dat eerst de schansen moesten worden aangevallen, die Schenck aan
de andere kant van de rivier had aangelegd. Wanneer we die hadden, zouden
de oorlogsschepen de rivier bovenstrooms kunnen oversteken en konden we
verhinderen dat hulptroepen de stad zouden bereiken. Volgens mij was er
geen andere manier, hetgeen later ook duidelijk bleek.
De forten in de buurt van Bonn worden aangepakt
Toen Schenck zag dat het beleg nu serieus werd aangepakt, verliet hij de stad en
liet de baron van Potlitz62 daar als gouverneur achter. Hijzelf lichtte krijgsvolk
in de Palts,63 liet de manschappen scheepgaan, voer daarmee de rivier af en trok
op een nacht Bonn binnen. Zodoende viel het besluit de schansen aan te vallen
en werden één of twee stroomopwaarts gelegen sterkten ingenomen. Nadat het
beleg geslagen was voor het grote fort – hetgeen een riskante operatie was – ,
60 Anders dan Verdugo’s verhaal suggereert, heeft hij niet direct gevolg gegeven aan Parma’s bevel om naar
Bonn te gaan. Vanuit Büderich heeft Verdugo zich eerst naar Groningen begeven, waar hij op 6 april 1588
aankwam. Hij bemoeide zich daar met de aanleg van een dijk rond Oterdum. Begin juli 1588 bevond hij
zich, op doorreis naar Bonn, weer te Büderich.
61 Philippe (II) de Croy, graaf van Solre en heer van Molembais, Tourcoing en Cauroy (1562-1612). De
Spaanse tekst heeft ‘Conroy’.
62 Otto Gans, vrijheer van Potlitz (SL i 93). Verdugo noemt hem ‘Polnitz’.
63 Keurvorst Frederik III van de Palts (1515-1576) was aanvankelijk luthersgezind, maar ging later over tot het
calvinisme. Hij steunde de Franse hugenoten en de Nederlandse rebellen onder Willem van Oranje. Ook
zijn opvolgers waren hervormingsgezind.
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De situatie bij Bonn.
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXV fol. 13v.

begon het bombardement en werd bevel gegeven tot de bestorming. Omdat het
fort aan de zijde van de rivier geheel ongedekt was, beval de prins drie stukken
op te stellen om de aanvallers te assisteren. Zij moesten op iedereen schieten
die zich teweer stelde, aangezien allen ongedekt waren. Het regiment van Carlo
Spinelli64 kreeg de opdracht de achterhoede te vormen, maar de aanval mocht
pas worden ingezet wanneer het bevel daartoe gegeven werd.
De [99] Duitsers vielen echter aan zonder daartoe order te hebben gekregen. Toen kapitein Don Alexandro delli Monti – deze was aangewezen om de
bestorming te beginnen – zag dat de Duitsers al begonnen waren, zette ook hij
zich in beweging. Daardoor raakten de beide groepen door elkaar. Het gevolg
was dat de soldaten daarbinnen zich te weer stelden en onze manschappen
dwongen zich terug te trekken. Carlo Spinelli beklaagde zich erover dat Don
64 Op 8 juni 1588 had Parma vanuit Brugge aan de koning geschreven dat hij Carlo Spinelli als veldoverste
naar Bonn had gestuurd met enkele compagnieën van zijn regiment (CPH iii nr. 735). Dit Napolitaanse
regiment was in de zomer van 1587 naar het noorden gekomen (CPH iii nr. 526).
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Alexandro zonder bevel in beweging was gekomen, en ook anderen zeiden dat
dit fout was geweest. Maar als zij zich op de plaats van Don Alexandro hadden bevonden, die een verstandig en moedig edelman is, zouden ze hetzelfde
gedaan hebben. Men kan het eenvoudig niet hebben dat de aansluiting met de
voorhoede verbroken wordt, zoals toen dreigde te gebeuren.
Het beleg van deze schans werd voortgezet en de loopgraven naderden de
sterkte. De Duitsers van Eggenberg65 die hun loopgraaf tot bij de vleugel van
de schans hadden gebracht en zich daar dichtbij bevonden, raakten in gesprek
met de manschappen van de bezetting – dezen waren van hun eigen nationaliteit – en haalden hen over om naar onze kant over te gaan. Daarop bezetten ze
de vleugel die [de overlopers] hadden bewaakt. Het gevolg was dat de verdedigers daarlangs niet meer konden passeren en gebrek gingen lijden.
De prins stak over naar de schans en liet mij met de manschappen in de
buurt van Bonn blijven. Er was namelijk bericht ontvangen dat Schenck de stad
over land te hulp wilde komen. De verdedigers van de schans onderhandelden
met de prins en gaven zich over. Zonder mij ervan op de hoogte te stellen liet
hij hen stroomafwaarts naar Holland gaan. Graaf Frederik van den Berg, die ik
in Büderich had achtergelaten, liet hen niet passeren omdat ze geen paspoort of
brief van mij bij zich hadden. De prins beklaagde zich hierover, maar had deze
narigheid kunnen voorkomen, wanneer het hem beliefd had mij op te dragen
om dit aan de graaf te schrijven. Er zijn altijd wel lieden die eerder tot tweedracht dan tot eendracht aanzetten, zoals men dit heeft proberen te doen tussen
hem en mij. Maar ze hebben niet kunnen verhinderen dat ik zijn onderdanige
dienaar ben gebleven en dat hij mij ook als zodanig is blijven zien.
Bonn wordt belegerd en ingenomen (augustus-september 1588)
Nadat de schans was genomen en de oorlogsschepen de rivier bovenstrooms
waren overgestoken, werd de stad door middel van graafwerk nader onder
druk gezet. Toen we met de loopgraven tot aan de gracht waren gevorderd,
bemerkten we dat die erg diep was en dat er kazematten waren gemaakt. De
prins was van plan de gracht te dempen, hetgeen weliswaar veel arbeid zou
kosten, maar zonder gevaar kon worden gedaan. De vijanden [100] lieten
niet na vrijwel dagelijks uitvallen te doen en sommige daarvan brachten ons
verliezen toe, vooral op de plaats waar zich de Lotharingers van Monsieur de
Saint-Baslemont bevonden. Met hen hadden de verdedigers in het bijzonder
een appeltje te schillen.
Op dat moment vernam de prins het nieuws dat Zijne Hoogheid de graaf
van Mansfeld66 had gestuurd, misschien omdat hij hem ergens anders wilde
inzetten, of om te laten zien dat hij mensen kon maken en breken, zoals ik elders
heb gezegd.67
65 De uit Stiermarken afkomstige Ruprecht van Eggenberg (1546-1611) diende sinds 1572 in het koninklijke
leger, sinds oktober 1587 als kolonel van een eigen regiment.
66 Volgens Pieter Bor werd graaf Peter Ernst van Mansfeld naar Bonn gestuurd (Bor xxv 13v). Lonchay, zich
beroepend op een patent van 27 augustus 1588, tekent aan dat het diens zoon, graaf Karel van Mansfeld,
was die het bevel kreeg over de troepen die Bonn belegerden (LCV 100, noot 1). Ook Fracchetta wist dat
hier graaf Karel is bedoeld (GF 175). Enige weken later bevond graaf Peter Ernst van Mansfeld zich te
Venlo (zie FV 101 en het commentaar daarbij).
67 Zie hierboven, FV 95.
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De graaf, die dit wel begreep, talmde met zijn komst uit respect voor de prins,
die zich haastte om de stad tot overgave te dwingen alvorens de graaf zou
arriveren. Hij kreeg daartoe ook een goede gelegenheid, want de verdedigers
waren hun verblijf daarbinnen al moe en zeiden dat ze niet van zins waren zich
voor een man als Schenck – die was immers verantwoordelijk voor deze onderneming – in het uiterste gevaar te begeven. Daarom kozen ze ervoor weinig
spaarzaam om te springen met de ammunitie en de mondvoorraad, om op die
manier des te meer aanleiding te hebben zich over te geven. Dit te meer nadat
ze vernomen hadden dat de graaf van Mansfeld in aantocht was. Ze dachten dat
de prins, wanneer ze hem niet tot het uiterste lieten gaan om het doel van zijn
onderneming te bereiken, hun betere voorwaarden zou geven dan de ander. Ze
begonnen met hem te onderhandelen en, omdat beide partijen voordeel hadden bij het bereiken van een overeenkomst, kwam die in korte tijd tot stand.
De manschappen van de tegenpartij trokken daarop uit met hun wapens en
bagage. Ze hadden om gijzelaars gevraagd ter verzekering van de reis en hun
persoonlijke veiligheid. Als ik mij goed herinner hebben ze twee Napolitaanse
edellieden, Federico de Afflitto en Cola Maria Carachiolo (kapiteins van het
regiment van Carlo Spinelli) naar Rheinberg gestuurd.68
De veilige terugkeer van de schepen die de bagage [van de tegenpartij]
moesten afvoeren, was enigszins problematisch, om welke reden ik ze zorgvuldig in de gaten hield. Ze vielen immers onder mijn verantwoordelijkheid.69
Toevallig bevond zich onder de vijanden kapitein Gerrit de Jonge, de man die
zo hard- [101] nekkig Lochem had verdedigd. In de tijd dat ik gouverneur was
in zijn geboorteplaats Haarlem70 had ik hem leren kennen als een hoffelijk en
eerlijk man en ik had toen ook grote vriendschap onderhouden met zijn vader
en verwanten. Ik geloofde hem daarom op zijn woord toen hij zei, dat hij me
de oorlogsschepen zou terugsturen. En inderdaad, hij heeft zich eervol aan zijn
woord gehouden.71
Verdere operaties aan de Rijn; Verdugo keert terug naar Groningen
(oktober 1588)
Nadat Zijne Hoogheid kennis had genomen van de overgave van de stad
[Bonn], beval hij de prins [van Chimay] zich terug te trekken. De manschappen moesten onder bevel van de graaf [Peter Ernst] van Mansfeld het beleg
slaan voor Wachtendonk.72 De graaf ging daarom naar de stad Venlo om daar
op de troepen te wachten. De ingezetenen van die stad en kolonel Bentinck,73
haar gouverneur, waren degenen die op die belegering aandrongen vanwege
de last die zij van hun buren ondervonden.74

68 Rheinberg was nog altijd in handen van de rebellen.
69 Ook hier is Verdugo erg beknopt; blijkbaar heeft de bevelhebber van het koninklijke leger schepen ter
beschikking gesteld voor het afvoeren van de bagage der Staatsgezinden.
70 Na de verovering van die stad in juli 1573.
71 De verdedigers van Bonn gaven zich op 26 september 1588 over.
72 Een stadje aan de Niers, ongeveer 10 km. ten oosten van Venlo.
73 Filips van Bentinck, heer van Bicht.
74 Sc. de Staatse bezetting van Wachtendonk.
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Met verlof van de prins ben ik met de oorlogsschepen naar Büderich teruggekeerd.75 Daar hoorde ik dat de graaf van Mansfeld te Venlo was aangekomen.
Omdat ik me genoodzaakt zag naar Groningen te vertrekken, ben ik naar hem
toe gegaan om hem de handen te kussen en zijn toestemming te vragen. Terwijl
we over het beleg van Wachtendonk spraken en over de mogelijkheden die hij
daartoe had, zei ik hem in alle onderdanigheid, dat hij wel erg veel hulp van
God nodig had om deze onderneming tot een goed einde te brengen, gezien het
tijdstip – het was het begin van de winter en erg regenachtig – , de situering
van de stad, die ook zonder dat al moerassig was, de toestand waarin de manschappen verkeerden die van Bonn kwamen – ze leden gebrek en hun moreel
was slecht – en de middelen en ondersteuning die men hem gaf. En wat betreft
hetgeen Zijne Hoogheid hem had opgedragen te doen nadat de belegering tot
een goed einde zou zijn gebracht: mij leek het onmogelijk vanwege redenen
die ik hem meteen op een briefje gaf. Ik zei erbij dat degene die Zijne [102]
Hoogheid dit had wijsgemaakt, beslist iemand moest zijn die ofwel onbekend
was met het land waar de opdracht moest worden uitgevoerd, ofwel iets
kwaads in de zin had.
Zijne Excellentie heeft de stad Wachtendonk belegerd en is daarbij gestuit
op de problemen die ik hem had aangekondigd. Zijn ijver, moed en de hulp
van God hebben zijn onderneming tot een succes gemaakt, maar veel verder
kwam hij niet.76
Ik ben naar Groningen vertrokken en liet graaf Frederik [van den Berg] in
mijn plaats te Büderich achter. Meteen na mijn aankomst77 werd ik geconfronteerd met de narigheden en ergernissen die ik daar steeds ondervond, want
tijdens mijn afwezigheid had de vijand de hele provincie onder contributie
gesteld. Zij stond nu aan de kant van de vijand en het weinige dat de koningsgezinden vroeger in handen hadden gehad, was nu voor hen verloren gegaan.78
De vijand was daarbij geholpen door burgemeester Van Ballen,79 vanwege de
geschenken die de anabaptisten – daarvan wemelt het in dat land – hem hadden gegeven.80
Korte tijd later gaf Zijne Hoogheid het gouvernement van Gelderland aan
de markies van Varambon,81 die hij ook belastte met het gouvernement over
de Rijn. Vanwege het overlijden van Tassis vertrouwde hij diens regiment toe
75 Half oktober 1588. Dit blijkt uit de brief die Peter Ernst van Mansfeld op 14 oktober 1588 te Venlo aan
Parma schreef en waarin hij meedeelde dat Verdugo daags daarop naar Büderich zou vertrekken (LCV
101, noot 2).
76 Volgens Bor viel Wachtendonk op 20 december 1588 oude stijl in handen van de koninklijke troepen (Bor
xxv 24).
77 Verdugo keerde op zondag 30 oktober 1588 in Groningen terug. De vier burgemeesters en syndicus
Hammonius begroetten hem en feliciteerden hem met de verovering van Bonn (DA 744 en VH i 69v).
78 De vertaling is onzeker; misschien is de tekst corrupt. De autoriteiten in Groningen hadden Verdugo er
in 1587 reeds voor gewaarschuwd dat diens lankmoedigheid inzake de sauvegardes ertoe zou leiden dat
de vijand overal in de Ommelanden vaste voet aan de grond zou krijgen (zie GESA 531). Vanuit Gronings
zicht was Verdugo dus zelf de oorzaak van hetgeen hij de Groningers verwijt.
79 Burgemeester Johan van Ballen was in Stad en Lande belast met de uitvoering van het defensie-beleid en
kan als een soort ‘minister van defensie’ worden beschouwd.
80 Het zal geen verbazing wekken dat in de te Groningen bewaard gebleven bronnen geen bevestiging te
vinden is van deze beschuldiging. Burgemeester Van Ballen komt daaruit tevoorschijn als een gerespecteerd, bedachtzaam en overtuigd koningsgezind bestuurder, die uiteindelijk de belangen van Stad en
Lande toch zwaarder liet wegen dan die van de Spaanse koning.
81 Marc de Rye, markies van Varambon (zie voor het Gelderse gouvernement ook FV 93 en de toelichting
daarbij).
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aan Johan Tiesselink, die daarin als kapitein diende.82 Tezelfdertijd gaf Zijne
Hoogheid het drostambt van Lingen aan de baron van Chassé.83 Volgens zijn
aanstellingsbrief werd hij niet alleen drost, maar ook gouverneur van het kasteel, de stad en het land van Lingen. Dit hield in dat mij geheel en al ontnomen
werd wat krachtens mijn akte van benoeming het mijne was en al zo lang tot
mijn betrekking behoorde. Ik verzocht Zijne Hoogheid dat, als het zijn wil
was dat ik niet het genot zou hebben van het gouvernement overeenkomstig
de bestellingsbrieven die ik had en de eed die ik daarop had afgelegd, hij me
helemaal ervan zou ontlasten en het overdragen aan wie het hem beliefde.
Wie niet geschikt was voor het geheel, zo schreef ik hem, verdiende ook geen
onderdeel ervan; ik zou de baron niet in Lingen ontvangen, tenzij hij kwam
met een akte waarbij ik werd ontslagen van de eed die ik had afgelegd. Het
gevolg was dat Zijne Hoogheid hem op een andere manier beloonde. Maar als
ik zie hoe alles is gelopen, zou ik nog meer gewenst hebben dat hij hem het
gouvernement had gegeven op de voorwaarden die ik gevraagd had, zodat ik
Zijne Majesteit elders had kunnen gaan dienen.

82 Johan Tiesselink komt in het begin van de jaren tachtig voor als kapitein in het Gelderse regiment, dat in
1582 door Karel van Mansfeld was overgenomen (zie hierboven, FV 43).
83 Benoît Charreton, ridder, heer van Chassé, was in 1586 gecommitteerde tot ’s konings financiën.

Boek VI 1586-1588

191

[103]

Boek VII — 1589-1591
Graaf Willem Lodewijk van Nassau verovert steunpunten aan de Dollard
en de Eems. Verdugo verdenkt het stadsbestuur van Groningen van
verraad en een storm verjaagt een Spaans hulpleger uit Groningerland.
Verdugo vraagt in Brussel tevergeefs om hulp. Zutphen en Deventer
worden veroverd door het Staatse leger.
De Staatsen proberen de hertog van Kleef voor zich te winnen
Op dat moment kreeg ik van betrouwbare personen in Holland het bericht dat
in de ketterse consistories besloten was de ketterij verder uit te breiden in het
land van Kleef, aan de oevers van de Rijn en [104] hier.1 Daartoe vonden ze
het nodig hertog Jan2 en zijn maarschalk Terhorst in geestelijke verwarring te
brengen. De hertog was een katholiek en goed vorst en zijn maarschalk was
een met vele deugden begiftigd man, die als zodanig verhinderde dat ze in dat
land hun wandaden konden begaan. De vijanden wilden in dit verband ook de
schansen van de Rijn3 in handen krijgen en mij uit dit gouvernement verjagen.
Ik waarschuwde Zijne Hoogheid hiervoor, alsook hertog Jan en zijn maarschalk. Ook graaf Karel van Mansfeld, die met het leger van Zijne Majesteit op
de terugtocht was van de Rijn, stelde ik op de hoogte, opdat hij van zijn kant
hen eveneens voor hetzelfde gevaar zou waarschuwen.
Nog geen drie maanden waren voorbijgegaan, of er gebeurde met de schansen bij de Rijn datgene wat men mij had aangekondigd. Het probleem van het
beheer ervan had men opgelost door ze toe te vertrouwen aan een monstercommissaris.4 Het gevolg daarvan was dat ze onmiddellijk verloren gingen. En dat
terwijl de bouw en het onderhoud ervan Zijne Majesteit tot dat moment zovele
duizenden dukaten gekost hadden! Aan alles wat er gebeurd is kan men goed
zien hoezeer ze5 gewenst hebben mij uit dit gouvernement te verjagen. Ik weet
niet of de ketters werkelijk onder elkaar daartoe besloten hadden of niet, maar
op grond van het gebeurde lijkt dat wel een geloofwaardige veronderstelling.
Toen ik in Groningen was6 stelde ik voor twee schansen te maken om des te
beter [Westerlauwers] Friesland te kunnen binnentrekken. De inwoners van dat
land verzetten zich immers dagelijks en weigerden de contributies te betalen. De
ene schans moest komen bij de zoutketen die de heer van Nienoord bij Niezijl

1
2

3
4
5
6
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Verdugo bedoelt Lingen en de andere gewesten van zijn gouvernement.
Jan Willem, de roomsgezinde zoon van hertog Willem (‘de Rijke’) van Kleef (1539-1592). Onder hertog
Willem was het katholicisme in het Kleefse weliswaar dominant gebleven, maar vele protestantse vluchtelingen uit de Nederlanden hadden er toch hun toevlucht kunnen nemen. De overheid beperkte haar
anti-reformatorische maatregelen in hoofdzaak tot de meer radicale elementen. Jan Willem trad in 1589
tot de Kleefse regering toe en volgde zijn vader na diens dood in 1592 als regerend vorst op. Hij stierf,
krankzinnig geworden, in 1609.
Bedoeld zijn de schansen waarvan hierboven, op FV 78 onderaan, sprake was.
Een civiele functionaris en geen militair, zoals meer voor de hand had gelegen.
De Staatsen.
Verdugo bevond zich in de winter van 1588-1589 te Groningen. Na de operaties bij Bonn keerde hij op 30
oktober 1588 in de hoofdstad van zijn gouvernement terug. Op 14 maart 1589 vertrok hij opnieuw naar de
Rijn om hulptroepen en een geldzending op te halen.
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had,7 de andere bij het kasteel van Nienoord. Ze werden aangelegd op kosten
van de Friezen, ofschoon ze in Groningerland gesitueerd waren. Om de stedelingen te ontzien werden de lasten ervoor afgewenteld op de naburige Friese
grietenijen, omdat de overige niet tot betaling gedwongen konden worden.8

Het noordwestelijke deel van Groningerland en de Lauwerszee op een kaart van Frans
Hogenberg uit 1588-1589. Het zuiden is boven. De stad Groningen ligt linksboven, rechts is
nog een deel van de Friese oostkust te zien met Engwierum en Anjum. De Staatse schans te
Niezijl (midden-boven) beheerste de landweg tussen Groningen en Westerlauwers Friesland en
bedreigde de route waarlangs schepen vanuit zee Groningen konden bereiken.
(GrA T817- 2288)

7
8

Zie over de zoutfabricage die Wigbold van Ewsum bij de Opslag – bij het huidige Kommerzijl – was
begonnen: Hadders, ‘Nienoords zoutketen’.
Dit klopt niet helemaal. Op 17 maart 1589 werd in afwezigheid van Verdugo besloten dat de kosten van
de schans bij Nienoord gelijkelijk zouden worden gedragen door Drenthe, Westerlauwers Friesland en
de Ommelanden (DA 755). Het besluit om de Opslag te fortificeren is later genomen, sterker nog: deze
schans moest eerst nog door de koninklijken worden veroverd. Dit gebeurde pas in juni 1589. Het bezit
en de uitbouw van de schans bij de Opslag waren niet alleen van belang om Westerlauwers Friesland
gemakkelijker te kunnen binnenvallen, maar ook om de bevoorrading van de Staatse sterkte te Niezijl
te hinderen. Overigens is het opmerkelijk dat Verdugo voor de weergave van het begrip ‘grietenij’ geen
Spaans woord gebruikt, maar het Friese woord ‘verspaanst’. Hij noemt deze rechtsgebieden gritanias.
Fracchetta volgt hem in zijn Italiaanse vertaling na (gritanie), maar legt in een nootje uit dat het om
‘rechtstoelen’ gaat en dat er in Westerlauwers Friesland 29 grietenijen zijn (GF 183).
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Willem Lodewijk verovert Zwaagsterzijl en Reide (22 en 25 juni
1589)
Terwijl deze schansen werden aangelegd, trok graaf Willem zijn troepen
samen. In plaats van mij te komen opzoeken,9 liet hij zijn mannen aan boord
gaan [105] van de oorlogsschepen die hem ter beschikking stonden en voer
naar Reide. Daar bevonden zich een gefortificeerde kerk en een schansje aan de
oever van de zee, tegenover de stad Emden.10 Het was zijn bedoeling deze twee
sterkten te belegeren. Om mij de mogelijkheid te ontnemen om deze schansen
te hulp te komen, viel hij eerst een kleine sluis aan, Zwaagsterzijl11 genaamd.
Deze had ik alleen met een aarden wal versterkt om zodoende de heimelijke
aanvoer van levensmiddelen uit Emden en het in Emderland gelegen Bunde
te beveiligen.12
Toen ik vernam welke kant de graaf was opgegaan, haalde ik zoveel mogelijk manschappen weg uit een van de schansen die in aanbouw waren, en
begaf me zo snel mogelijk en regelrecht naar de zijl. Ik constateerde dat ze bezig
waren deze te beschieten. Ik ging vooruit om te zien hoe de positie van de vijand was en zag dat zijn manschappen aan weerszijden van de zijl stonden en
dat beide groepen, omdat het laag water was, niet bij elkaar konden komen.13
Als de infanterie die ik meegenomen had even snel had kunnen optrekken als
de ruiterij, had het er voor de graaf en zijn geschut slecht uitgezien. Omdat hij
dit gevaar onderkende bood hij de korporaal van het detachement daarbinnen
zo gunstige voorwaarden aan, dat die zich voor mijn ogen overgaf.
Omdat ik zag dat ik daar verder niets kon bereiken, keerde ik terug naar
Groningen om meer manschappen bij elkaar te brengen. Het was mijn bedoeling om per schip – via gaten in de dijken14 – Reide te hulp te komen, want de
graaf had zijn geschut reeds [106] opgesteld en de schansen waren er niet op
berekend een bombardement te doorstaan. De achtergrond daarvan was dat
de Groningers nooit wilden dat de schansen zo solide werden gemaakt, dat ze
hen in het realiseren van hun bedoelingen konden hinderen.15 Het gevolg was
dat de schansen zich overgaven toen ik een gedeelte van mijn strijdmacht reeds
de hiervoor bedoelde, weinig comfortabele passages had laten nemen. Dit verlies lag niet aan mij, want ik heb genoeg haast gemaakt om ze te helpen. De
9
10
11
12

13

14

15
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Dit is niet juist. Willem Lodewijk heeft wel degelijk geprobeerd om Verdugo bij de Opslag weg te krijgen.
Toen hij zag dat hem dit niet snel zou lukken, kwam hij op het idee de koningsgezinden op een andere
plaats een slag toe te brengen (Van Reyd viii 154).
De kerk van Reide stond op een hoogte en beheerste de op ‘een musketschot afstand’ ten oosten ervan
en veel lager gelegen schans op de Punt van Reide.
Op korte afstand ten zuidoosten van Woldendorp.
Verdugo bedoelt hier de activiteiten van de zgn. ‘hoytevaarders’. Op de Eems lagen vanaf de zomer van
1580 Hollandse oorlogsschepen die de bevoorrading van Groningen via Delfzijl moesten verhinderen.
Sinds 1587 beschikten de Groningers over een alternatieve route. Deze verbond de stad via Slochteren
met de Dollard.
Men zou wellicht denken dat het bij laag water juist wèl mogelijk zou zijn om de watergang zowel binnen
als buiten de zijl – wadend – over te steken. Het betreden van het taaie en diepe slik was echter geen
reële optie. Verdugo bedoelt dan ook dat Willem Lodewijks schepen tengevolge van de eb vastlagen in de
modder.
In december 1588 hadden zware stormen gewoed, waardoor vele dijken waren gebroken en schansen vernield. Kort voor Kerstmis kwam bij Groningen een schip uit Emden aan dat over de dijk bij Zwaagsterzijl
was gevaren en vervolgens over de ondergelopen landerijen van Duurswold de stad had kunnen bereiken
(VH i 81v).
Zie de inleiding, p. 84.
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oorzaak was de zwakte van deze schansen, die op haar beurt weer het gevolg
was van het gebrek aan medewerking dat ik steeds heb ondervonden, wanneer ik ze naar behoren wilde versterken. Ik kon ook geen assistentie van de
plattelandsbewoners vorderen, omdat ze onderworpen waren aan de wil van
de Groningers. En die waren niet bereid het geld uit te geven dat nodig is om
schansen te bouwen die een artilleriebombardement kunnen doorstaan.
Ik ben gedwongen geweest hen altijd zoveel mogelijk ter wille te zijn.
Zoveel mogelijk, want hun instelling is van dien aard, dat je Gods hulp nodig
hebt om te weten hoe je hen tevreden moet stellen. Daarom heeft geen enkele
gouverneur met hen willen en kunnen leven. Als ik dat wel heb gedaan, dan
is God degene die weet met hoeveel ellende en ergernis dat is gebeurd.
Allert Clant licht een regiment, maar wordt door Verdugo verjaagd
(september 1589)
In die tijd gebeurden er twee dingen;16 één daarvan was dat een edelman uit
Groningerland, Clant geheten, de Staten om toestemming vroeg om een regiment te lichten op de wijze en de voorwaarden waarop de heer van Nienoord17
het zijne had gelicht. Nadat hem toestemming was verleend en hij zijn manschappen bij Emden had verzameld, was hij op zoek naar een plaats waar hij
hen kon onderhouden.18 Omdat ik bang was dat hij de heerlijkheid van Wedde
zou binnenvallen, ging ik met enig krijgsvolk daarheen. Clant marcheerde met
zijn regiment door de landstreek waar de hertog van Alva, zaliger gedachtenis, graaf Lodewijk van Nassau had verslagen19 en ging naar Aschendorf en
Rhede20 in Münsterland, [107] waar hij dacht contributie te gaan heffen.
Toen ik hiervan op de hoogte gesteld was, vorderde ik zoveel wagens als
ik kon in alle dorpen daar.21 Ik liet de hele infanterie daarop plaatsnemen en
stelde haar onder bevel van graaf Frederik. Wij, graaf Herman en ik met zijn
beide kleine broeders,22 namen de cavalerie mee en trokken zo in allerijl over
Bourtange. Omdat me was verteld dat die troepen in Rhede waren, begaven we
ons daarheen. Via een veel kortere route werd de vijand echter gewaarschuwd
voor mijn komst. Noch de drost van Wedde,23 noch enige plattelander had mij
op het bestaan [van die korte route] gewezen. Als dat wel was gebeurd, zou
16 Naast het verhaal over Clant, dat meteen hierna volgt, lijkt Verdugo te doelen op het échec van de
hulptroepen die in augustus 1589 door Parma naar het noorden waren gestuurd en die bij Haltern door
Maarten Schenck van Nideggen zijn verslagen (zie FV 108-109).
17 Wigbold van Ewsum. Zie FV 47 en het commentaar daarbij.
18 Allert Clant had de Staten-Generaal beloofd om buiten bezwaar van ’s lands schatkist troepen te zullen
werven in Oldenburg en Oost-Friesland. In juli 1589 was hij met zijn regiment aan de Nederrijn, waar hij
Maarten Schenck van Nideggen bijstand verleende. In augustus begaf hij zich met zijn mannen naar het
noorden, waar hij Slochteren wilde bezetten om zo de laatste bevoorradingsroute van de Groningers uit
te schakelen. Waarschijnlijk wilde Clant via Oostfries grondgebied naar Bourtange trekken, om daarlangs
Groningerland binnen te komen. Op grond van een op 30 augustus 1589 tussen Willem Lodewijk en Clant
gesloten overeenkomst begaf de laatstgenoemde zich in september met zijn regiment per schip naar de
Eems.
19 Bedoeld is Reiderland. De slag bij Jemmingen of Jemgum vond plaats op 21 juli 1568.
20 Beide plaatsen liggen in het Eemsland ter hoogte van Wedde.
21 Met ‘alle dorpen daar’ heeft Verdugo waarschijnlijk plaatsen in het oostelijke deel van de Ommelanden
op het oog.
22 Bedoeld zijn waarschijnlijk Lodewijk en Hendrik van den Berg, geboren resp. in 1572 en 1573 en in 1589
dus 16-17 jaar oud.
23 Matthias Orth.
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Bij de Eems

geen van hen me ontkomen zijn. De vijand trok zich haastig terug en ik ging
er met de cavalerie achteraan. Tegen graaf Frederik, die met het voetvolk achterbleef, zei ik dat hij haast moest maken. Om sneller vooruit te komen liet
hij de soldaten de trekpaarden bestijgen en zo ging hij mij achterna, terwijl
ik achter de vijand aan zat. Deze vond, toen we al bij hem in de buurt waren,
enkele schepen in een plaatsje van de graaf van Emden. Clants manschappen
gingen aan boord en wilden stroomafwaarts over de Eems ontkomen. Maar
toen kwam ons voetvolk, dat met musketten het vuur opende op de schepen.
Omdat de opvarenden niet met de schepen overweg konden, zetten ze deze op
de andere oever aan de grond, sprongen aan land en vluchtten in de richting
van Leerort.
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Op dat moment werd het donker; als het dag was geweest zou ik de achtervolging hebben kunnen voortzetten, want ik had al twee schepen waarmee ik de
rivier kon oversteken. Ik dacht dat de vijanden ergens zouden moeten overnachten en dat ik de volgende dag nog wel tijd zou krijgen om hen te volgen.
Omdat mijn manschappen erg moe waren, zocht ik onderdak in Weenermoor,
een plaats die toebehoort aan graaf Johan24 van Emden. De graaf liet de vijand
echter midden in de nacht de brug van Leerort overtrekken, op de plaats waar
een andere rivier stroomt die zich daar met de Eems verenigt.25 Zo wist Clant
zich met meer schrik dan schade te redden. Het gevolg was echter wel dat zijn
troepen enkele dagen later verliepen en dat hij me liet aanzeggen dat hij in
dienst van de koning wilde treden. Hij zou me dan ook enkele zaken van groot
belang meedelen.26
Allert Clant wil overgaan naar ‘s konings zijde en onthult de onbetrouwbaarheid van het Groninger stadsbestuur (juli 1590)
Ik besprak dit met de magistraat van Groningen en kreeg gedaan dat ze hem de
stad lieten binnenkomen om met mij te spreken.27 Hij kreeg een vrijgeleide
en toen hij gekomen was, wilde ik hem niet horen, tenzij in [108] aanwezigheid van de burgemeesters in mijn huis.28 Ik vroeg hem wat hij me wilde
laten weten. Hij vertelde me dat hij brieven had gezien van enkele leden
van de Groningse magistraat aan de vijanden. Daarin deden zij het aanbod
de stad met hun partij te herenigen en die van de koning te verlaten. Ik eiste
van hem dat hij de namen zou noemen van de betrokkenen, maar daartegen
maakte hij ernstig bezwaar. Toen ik hem onder druk zette noemde hij twee
van de heren die bij het gesprek aanwezig waren.29 Hij bezwoer voor zeker
dat het waar was en nam op zich het bewijs ervan te leveren. Ik was hier verbaasd over, omdat ik beter van hen had gedacht. Om te voorkomen dat zijn
aanwezigheid tot ongeregeldheden zou leiden, liet ik Clant de stad uitgaan
en vertrouwde hem toe aan graaf Herman, opdat deze hem met een escorte

24 De gereformeerde broer en in menig opzicht tegenstander van de Lutherse graaf Edzard van OostFriesland.
25 Het gaat hier om de Leda, die vanuit het oosten in de Eems uitmondt. De schans te Leerort (‘Leder-ort’)
ligt op de noordzijde van de Leda en de oostoever van de Eems.
26 De chronologie van de gebeurtenissen is in de war. Het regiment van Allert Clant werd in september 1589
verjaagd, maar Clants poging om naar ’s konings zijde over te stappen dateert van medio 1590. Nadat zij
zich bij Leerort in veiligheid hadden gebracht, hadden Clants soldaten het Oostfriese plaatsje Oldersum
zwaar geplunderd, dit tot grote woede van de graaf van Oost-Friesland (Bor xxvii 3v). Vervolgens begaf
hij zich naar Westerlauwers Friesland, waar een deel van zijn soldaten door de Staten overgenomen werd
(Hagedorn ii 189). Zelf weet Clant zijn mislukking aan het uitblijven van steun van de kant van Willem
Lodewijk, maar deze en de Staten-Generaal wezen elke vorm van (mede)verantwoordelijkheid af. In het
voorjaar van 1590 probeerde Clant een nieuwe commissie van de Staten-Generaal te krijgen. Toen dat
mislukte, zag hij daarin aanleiding naar ’s konings zijde over te stappen (RSG 12 april 1590 en DA 796).
27 Volgens de aantekeningen van de Groninger syndicus dr. Wilhelmus Hammonius was het andersom:
Allert Clant zocht zelf contact met de stadbestuurders om hen te vertellen hoe de Staatsen de stad
Groningen wilden innemen. Hierop besloot de raad Verdugo in te lichten, die op dat moment bij de
Opslag was (1 juli 1590). Verdugo verleende Allert Clant een vrijgeleide, waarna ook de raad hem een
paspoort verstrekte waarmee hij de stad kon binnenkomen (VH ii 95-95v).
28 Het gesprek vond eerst plaats op 1 september 1590 (VH ii 108v).
29 Volgens het verslag van de syndicus waren behalve Clant, Verdugo en hijzelf alleen de burgemeesters Van
Ballen en Wyfrink bij dit gesprek aanwezig (VH ii 108v).
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naar een huis op het platteland zou sturen, dat aan Clant toebehoorde.30
Ik stelde Zijne Hoogheid op de hoogte en zei hem dat het nodig was me
met meer mensen en middelen te helpen, omdat anders alles hier verloren
zou gaan.31 Enkele hooggeplaatste functionarissen in zijn omgeving merkten
hierover op dat ik al vaak had geschreven dat Friesland verloren zou gaan,
maar dat dat nooit was gebeurd. Omdat ik gevraagd had om wat Spanjaarden
en Italianen om hen te vermengen met Duitsers, maakten ze zich vrolijk over
het feit dat ik soldaten van deze nationaliteiten vroeg voor Friesland.32 Zoveel
waarde hebben ze steeds gehecht aan mijn adviezen, deze provincie en mijn persoon. Mij komt het echter voor dat men, gelet op het belang van dit land, er meer
voor had kunnen doen dan men gedaan heeft.
De gouverneur-generaal stuurt hulptroepen, maar deze worden verslagen; dood van Maarten Schenck (augustus 1589)
Toch gaf Zijne Hoogheid kapitein Juan de Contreras Gamarra bevel hierheen te
gaan met zijn compagnie bereden haakschutten, alsook kolonel Patton met zijn
regiment. Nadat ze de Rijn waren overgestoken,33 werd kolonel Schenck – deze
hield zich op in de schans die hij tegen Nijmegen had aangelegd34 – hiervan
op de hoogte gesteld. Hij ging daarom naar hen op zoek met al het krijgsvolk
dat hij bij elkaar gebracht had met het doel die stad aan te pakken. Hij kwam
op onze manschappen af op het moment dat die zich begonnen te verzamelen om deze kant op te komen. Van de infanterie ondervond Schenck weinig
tegenstand, maar De Contreras verdedigde zich zo goed als hij kon. Deze werd
gewond en gevangen genomen, [109] hetgeen ook enkele van zijn soldaten
overkwam. Patton en zijn kapiteins ontkwamen.35

30 Het gaat hier vermoedelijk om het huis Meyma bij Baflo. Lonchay’s tekst zegt over het bewuste huis: ‘que
tiene en el pais del Clante’. Wellicht heeft in Verdugo’s tekst oorspronkelijk niet ‘del Clante’, maar ‘el Clante’
gestaan. Overigens blijkt uit de aantekeningen van syndicus Hammonius dat de zaak gecompliceerder
lag dan Verdugo suggereert. Omdat ook de betrokken stadsbestuurders wilden weten hoe het kwam dat
hun namen in discrediet waren gebracht, lieten zij een onderzoek instellen. Dit bracht aan het licht dat
één van hun gewezen collega’s, die in 1580 de kant van de rebellen had gekozen, een poging had gedaan
om de sympathie van de Engelse koningin Elizabeth te winnen en had aangegeven dat hij over contacten
beschikte in de hoogste kringen te Groningen. Hij had in dat verband ook de namen van Van Ballen en
Wyfrink genoemd (VH ii 108v-110). Voor Verdugo waren deze details niet interessant: het door Clant
aangemelde geval bevestigde voor hem de onbetrouwbaarheid van de Groninger stadsbestuurders.
31 Ook hier is de chronologie in de war. Verdugo keert hier weer terug naar het jaar 1589. In de lente van
dat jaar heeft hij zich bijzonder ingespannen om de hertog van Parma ertoe te bewegen versterkingen te
sturen. De aanleiding daarvoor waren de verovering door de Staatsen van de schans te Enumatil en de
mislukte aanslag op Delfzijl, beide in maart 1589.
32 Zie voor Verdugo’s houding ten opzichte van de verschillende nationaliteiten de inleiding, pp. 55 ev.
33 Ook nadat op 27 juni 1589 het besluit was genomen om versterkingen naar het noorden te sturen, duurde
het nog geruime tijd alvorens de hulptroepen daadwerkelijk op weg konden gaan. Dat kwam doordat de
bevelhebber van het koninklijke leger voor Rheinberg hen niet kon missen. Pas op of rond 1 augustus 1589
kon het hulpleger de Rijn oversteken (rvr 1223.1.21; MJ ii 275-275v). Ondertussen had Willem Lodewijk
grote vorderingen gemaakt. Zoals we gezien hebben, veroverde hij de schansen te Zwaagsterzijl en Reide
en sneed daarmee de aanvoerlijnen van de stad Groningen verder af (zie hierboven, FV 105-106).
34 Nadat Maarten Schenck er op 28 juli 1589 in was geslaagd het belegerde Rheinberg te bevoorraden, gaven
de Staten-Generaal hem de opdracht Nijmegen aan te pakken en tegenover die stad, op de noordelijke
oever van de Waal, een schans te bouwen (Bor xxvi 41v; RSG 2 augustus 1589).
35 Het treffen vond op 9 augustus 1589 plaats in de buurt van het huis Ostendorf bij Haltern.
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Schenck koesterde een bijzondere vijandschap voor Patton, omdat die de stad
Geldern in handen van Monsieur de Haultepenne had overgedragen vanwege
een of andere kwestie die zij met elkaar hadden gehad.36 Nadat hij met zijn
krijgsgevangenen in de schans37 was aangekomen, vertrok hij om zijn voornemen omtrent Nijmegen uit te voeren. Hij was er reeds in geslaagd om – vèr
voor de troep uit – de stad binnen te komen, maar met assistentie van enkele
soldaten die daar binnen waren, gooiden de Nijmegenaren hem eruit. Hij
wilde op een van de schepen springen waarmee hij zijn manschappen had
aangevoerd, maar viel in volle wapenuitrusting in de rivier en verdronk. De
stedelingen visten zijn lijk onmiddellijk uit het water, vierendeelden het en
plaatsten de stukken op de stadsmuur. Zijn manschappen wisten zich echter in
veiligheid te brengen met de schepen waarmee ze gekomen waren. Zo kwam
die man aan zijn einde, die vanwege ondervonden minachting de dienst van
de koning had verlaten en zoveel kwaad had aangericht. En het zou nog meer
geweest zijn wanneer hij in leven was gebleven.38

Bij een poging Nijmegen te verrassen verdrinkt Maarten Schenck van Nideggen in de Waal (10
augustus 1589).
Detail van een gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXVI fol. 42v.

36 Aristoteles (of Archibald?) Patton, een Schots officier in Staatse dienst, had de stad Geldern op 4 juli 1587
overgedragen aan de koningsgezinden. Hij had dit gedaan om Maarten Schenck een hak te zetten, die
hem eerder al eens een kaakslag had gegeven en nu te lang had gewacht met het sturen van hulp (Van
Reyd vii 120).
37 Tegenover Nijmegen.
38 De aanslag van Maarten Schenck op Nijmegen vond plaats op 10 augustus 1589. Zie hierover RSG 15881589, 323 en Bor xxvi 42v-43.
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Er komen hulptroepen onder bevel van Manuel de Vega (1590)
In die tijd werd het Spaanse voetvolk zo slecht betaald, dat er voor muiterij
werd gevreesd. Zijne Hoogheid probeerde hen daarom uit elkaar te halen. In
verband daarmee stuurde hij het [110] regiment van Don Francisco de Bobadilla
onder bevel van Manuel de Vega hierheen.39 Om hen daarheen te krijgen gaf hij
hun een derde van de hun toekomende soldij.40 Dat is alles wat hun gegeven is
in de negen of tien maanden dat zij zich hier hebben bevonden.
Hierdoor was ik gedwongen een deel van de compagnieën te legeren op
plaatsen waar ze onderhouden konden worden, en een ander deel onder te
brengen in Groningerland, met hulp en assistentie van de inwoners van Stad
en Lande.41 Zo bleven zij daar een hele winter,42 zonder dat er iets anders
gebeurde dan dat er muiterij uitbrak onder de soldaten van dat deel van het
regiment, dat gelegerd was in Emlicheim, een mijl van Coevorden. Kapitein
Prado, die het bevel over hen voerde, kapitein Juancho de Ugarte en andere
kapiteins gingen op het lawaai af, namen enkele van de opstandige soldaten
te pakken en lieten hen afranselen. Dit herstelde de rust. De bedoeling van de
muiters was geweest dat ze allemaal samen naar de plek zouden gaan waar
zich mijn compagnie lansiers bevond. Ze wilden hun paarden afnemen, daarmee een andere bereden compagnie vormen en zo terugkeren naar Brabant om
hun geld op te eisen.43
Dijkaanleg bij de Opslag (zomer 1590)
Graaf Willem was bang dat hij die zomer zou worden aangevallen met behulp
van deze Spanjaarden en het volk dat onder mijn bevel stond.44 Daarom pro39 In januari en februari 1590 arriveerden de Duitse soldaten van Blanckemeyer en de Spanjaarden van
Bobadilla in het noorden (LCV 109-110, noot 4). Het besluit om de Spaanse regimenten van elkaar te
scheiden, was reeds in september 1589 gevallen. Het tercio van Sancho Martinez de Leyva werd naar
Artois gedirigeerd, dat van Juan Manrique zou naar het Rijnland gaan en het regiment van Francisco
Bobadilla kwam ter beschikking van de graaf van Mansfeld (CPH iii nr. 1086). Eerst later, toen in Brussel
bekend was geworden dat op 20 oktober 1589 de schans te Zoutkamp door de Staatsen was veroverd,
besloot Parma het regiment van Bobadilla naar het noorden te sturen (RVH 41, 7 november 1589). De
overkomst van de troepen werd echter gehinderd door de wintertijd en geldgebrek.
40 In een brief van 6 maart 1590 deelde de gouverneur-generaal Verdugo mee dat hij het geld hiervoor bij
kooplieden had moeten lenen. ‘Het is weinig, maar het is meer dan niets en het is voldoende om hen te
onderhouden totdat het geld komt dat ik nu voor hen aan het regelen ben’ (LCV 110, noot 1).
41 Omdat er niet genoeg geld was meegekomen, moest Verdugo het leger opsplitsen, hetgeen de militaire
effectiviteit ervan niet ten goede kwam. De gouverneur-generaal meldde dit aan de koning en voegde
daaraan toe dat in Twente de bevolking op de vlucht sloeg, omdat het land werd overlopen door soldaten. ‘Er moet echte hulp komen, je kunt niet blijven troosten en beloven’, schreef de hertog (brief van 20
februari 1590, CPH iii nr. 1176). Een deel van de Spanjaarden trok halverwege februari 1590 naar Winsum
om daar gelegerd te worden, anderen gingen naar Appingedam, waar ze voor veel overlast zorgden. De
Duitse vendels van Blanckemeyer werden te Aduard ondergebracht (GDJ 55 en DA 783 en 786)
42 Winter 1589-1590.
43 Verdugo beschikte weliswaar over een groot leger (25 vendels te voet en 4 ruitercompagnieën), maar kon
er weinig mee uitrichten omdat het niet betaald werd. Halverwege maart 1590 klaagde hij zijn nood in
een brief, die hij vanuit Groningen aan de landvoogd schreef. Het schrijven viel in handen van het Staatse
garnizoen te Arnhem. Verdugo schreef dat het land was kaalgegeten en dat hij niet in staat was Friesland
binnen te vallen, omdat hij niet genoeg kanonnen had. ‘Ik sta op het punt steden en zelfs hele provincies
te verliezen als u mij niet de middelen geeft om dit gevaar te keren’ (Bor xxvii 27v).
44 Met het laatste bedoelt Verdugo zijn eigen troepen, voor zover die in zijn gouvernement ingekwartierd
lagen. Geschat wordt dat Verdugo met het regiment van Bobadilla en de soldaten uit zijn eigen garnizoenen kon beschikken over een strijdmacht van ongeveer 3500 man te voet en 300-400 te paard (Bor xxviii
4 en Van Reyd vii 163).
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beerde hij versterking van zijn troepen te krijgen. Deze kwam in de persoon
van de graaf van Overstein met ruiterij en voetvolk.45 Aldus begaf hij zich te
velde en ik deed hetzelfde. [111] Om hem een aanleiding te geven om mij
op te zoeken en uit het dorp Kollum te komen waar hij zich had verschanst,
viel ik een van zijn schansen aan, Enumatil46 genaamd. Ik beschoot het met
twee stukken die ik van Groningen had meegenomen.47 Nadat ik het fort had
veroverd,48 ging ik vandaar naar de schans van de Opslag die ik het jaar tevoren had aangelegd.49 Het was mijn plan om de vijandelijke schans Niezijl aan
te vallen en te proberen de vijand in het veld te laten komen. Die bevond zich
niet ver vandaar in het dorp Kollum. Ik kon hem daar niet aanvallen, omdat
die plaats sterk gelegen was en over goede verdedigingswerken beschikte.50 Ik
legerde me daarom met de strijdmacht bij de schans die ik had gemaakt tussen
de dijk51 en een zeearm die daarheen52 voerde. Ik was bezig met de aanleg van
een dijk door die zeearm, opdat daarlangs proviand en andere benodigdheden
gemakkelijker vanuit Groningen konden worden aangevoerd.53 De stedelingen
hielpen mee met hout en arbeiders, want door die dijk kregen zij er een flink
stuk land bij.54 Door de aanleg van een dijk vanaf de schans naar de andere
dijk55 bespaarden de Groningers56 [112] zich bovendien het onderhoud van
een mijl57 aan dijken. Dit leverde hun enorm voordeel op en ons veel gemak.
Met de manschappen van veldoverste Manuel de Vega zijn patent was op dat
moment afgekomen en die van mij werd er zo hard gewerkt, dat wij de zeearm
inderdaad wisten af te sluiten. Zo kwam er een route naar de andere dijk tot
stand, tegen de verwachting in van velen, die van mening waren dat we het
werk niet zouden kunnen voltooien.

45 De Staten-Generaal voelden niets voor een confrontatie in het noorden (RSG 33). Het besluit om toch
versterkingen te sturen werd pas genomen nadat Enumatil door de koninklijke troepen was heroverd (zie
FV 111).
46 Deze schans was het jaar tevoren, op 21 maart 1589, door de Staatsen ingenomen (zie de toelichting bij
FV 108).
47 Op 16 juni 1590 besloot het Groninger stadsbestuur dat Verdugo stadsgeschut mocht gebruiken bij zijn
poging Enumatil te heroveren (VH ii 93v).
48 20 juni 1590.
49 Bij de Opslag had al eerder een versterking gestaan. In 1580 was de schans aldaar verschillende malen
in andere handen overgegaan, totdat ze met de grond gelijk was gemaakt. In juni 1589 wierp Verdugo er
opnieuw een versterking op met het doel de aanvoer naar Niezijl en het toen kort tevoren in handen van
de Staatsen gevallen Enumatil af te snijden (DA 763 en Bor xxvi 42).
50 Willem Lodewijk had zich na het verlies van Enumatil met 2000 man infanterie halverwege Leeuwarden
en Dokkum gelegerd. Daar kreeg hij versterking in de vorm van enkele cavalerie-eenheden. Daarop begaf
hij zich naar Kollum, op ongeveer 10 km. afstand van de Opslag. De Staatse stadhouder was zich ervan
bewust de zwakste partij te zijn en durfde geen veldslag aan te gaan. Het was hem genoeg Verdugo te
beletten Friesland binnen te vallen (Bor xxviii 4v).
51 De Oosterwaarddijk, die van het huidige dorp Kommerzijl in noordwestelijke richting loopt en ten westen
ligt van Verdugo’s ‘zeearm’.
52 Bedoeld is: naar het Staatse fort Niezijl toe. De door Verdugo gebouwde schans lag op buitendijks terrein.
53 Het verhaal over de afdamming van de zeearm ten noorden van Niezijl wordt verteld in de context van de
gebeurtenissen van 1590. Verdugo was echter al in 1589 met dit project begonnen (zie voor deze onderneming ook: Formsma, Grijpskerk, 33-34, en Feenstra, ‘Van stapelrecht en vrije markteconomie’, 157).
54 Voor zover is na te gaan heeft de stad Groningen door de aanleg van deze dijk geen landwinst geboekt,
zoals Verdugo schrijft. Misschien bedoelt hij met ‘die van Groningen’ niet de stedelingen, maar de autoriteiten van Stad en Lande.
55 Bedoeld is de oostelijke dijk van de ‘zeearm’, die de westelijke begrenzing van Humsterland vormt.
56 De vertaling volgt de in noot a bij de Spaanse tekst aangegeven conjectuur.
57 Verdugo gebruikt het woord ‘mijl’ meestal voor een afstand van ongeveer 10 km.
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De Staatse schans te Niezijl blokkeerde voor Verdugo de toegang tot Westerlauwers Friesland.
De Spaanse stadhouder dacht dit vijandelijke steunpunt te kunnen uitschakelen door de zeearm
af te sluiten tussen de Lauwerszee (het ‘Groeningerdiep’) en Niezijl. Hij wilde dit doen door een
dijk te leggen tussen Humsterland (‘Homster landt’) en de plaats waar Wigbold van Ewsum (‘de
heer van Nienoord’) zijn zoutketen had gehad. De op die plek gelegen schans ‘De Opslag’ was in
handen van de koninklijke troepen. Dat woord ontbreekt op de kaart die Frans Hogenberg van
het noordelijke kustgebied maakte en waarvan op p. 193 een ruimere uitsnede is afgebeeld. De
bewuste plaats is hier aangeduid met de woorden ‘Nie Ortt’ en ‘Soutketen’ (midden-boven).
(GrA T817- 2288)

In de tijd dat wij daar gelegerd waren, legden de vijand en ik elkaar voortdurend hinderlagen en waren er herhaaldelijk schermutselingen met soldaten
van zijn leger of van het garnizoen dat in de schans [Niezijl] lag. De vijand had
dat steunpunt goed voorzien van manschappen en van alles wat verder voor
de verdediging ervan nodig was. Het lukte me dan ook niet mijn plan58 te verwezenlijken, hoezeer ik er ook mijn best voor heb gedaan.
Op een dag stak er op zee een hevige noordwesterstorm op die het water tot
een hoge vloed opzweepte. Ik liet Durant, adjudant van de sergeant-majoor,59
58 De uitschakeling van Niezijl door het onmogelijk maken van bevoorrading via de Lauwerszee en door het
opstuwen van het binnenwater.
59 De functie van sergeant-majoor hield onder meer de zorg in voor de legering van de manschappen. Het
feit dat hier de adjudant van de sergeant-majoor optreedt en niet die functionaris zelf, kan samenhangen
met hetgeen de Groninger stadssecretaris Julsing op 26 juli 1590 meldt: ‘De sergeant-majoor van de
Spanjaarden is met zijn broer overgelopen naar Niezijl’ (GDJ 77). Op de volgende pagina noemt Verdugo
de naam van deze sergeant-majoor: Christobal Lechuga.
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roepen en zei hem dat het noodzakelijk was deze plaats onmiddellijk te verlaten, omdat de vloed zo hoog zou oplopen, dat het water onze manschappen
vandaar zou verjagen. In dat geval zouden ze daar niet zonder verliezen weg
kunnen komen. Hij antwoordde me dat het volk daar al over goede onderkomens beschikte, hetgeen in feite ook wel klopte. Hij zei me verder dat er in de
richting van de vijand60 geen veilige plaats was waar wij ons zouden kunnen
legeren, en dat we door terug te trekken de indruk zouden wekken dat we op
de vlucht sloegen. Omdat het hoofd bieden aan het gevaar mijn voorkeur had
boven terugtrekken, liet ik het zoals het was. Maar de storm deed het zeewater zozeer stijgen, dat er gebeurde waarvoor ik had gewaarschuwd. Met veel
moeite en gevaar wist het volk zich in veiligheid te brengen, maar het lukte
niet alle materieel te redden. Enkele achterblijvers kwamen om bij het passeren van de nieuw gemaakte dijk. Omdat deze nog niet helemaal klaar was
kwam het water er overheen.61
Ik bracht het krijgsvolk onder in de abdij van Aduard. Vandaar nam
ik het mee naar droog terrein en organiseerde onderdak waar ik kon.62 De
Spanjaarden moest ik [113] naar hun garnizoenen terugsturen. De reden
daarvoor was, dat de vijanden de Groningers wijs hadden gemaakt dat ik dit
Spaanse regiment in opdracht van Zijne Hoogheid in de stad moest legeren. Ze
lieten daarom niemand binnen zonder grote moeilijkheden te maken en dan
nog alleen als hij zijn wapens bij de poort achterliet.63 Met dergelijke machinaties en leugens is die stad verloren gegaan; ze verdachten me ervan dat ik me
van haar meester wilde maken, hetgeen de vijanden en ‘fouten’ daarbinnen op
alle mogelijke manieren probeerden te verhinderen. Omdat zowel de goeden
als de kwaadwillenden zo vast besloten waren om geen garnizoen te dulden,
was hun wantrouwen jegens mij des te schadelijker. Ik wist dit en heb Zijne
Hoogheid vele malen verzocht, en ook enkele keren Zijne Majesteit, dat hij
elders van mijn dienst gebruik zou maken.
Herman van den Berg licht een regiment Duitse infanterie
Terwijl ik me in [Groningen]64 bevond, kreeg graaf Herman bevel een regiment
Duitse infanteristen te lichten. Als monsterplaats werd hem deze65 heerlijkheid van Lingen gegeven en er werd bij gezegd dat hij het benodigde geld ter
60 Westwaarts, in de richting van Kollum.
Uit de aantekeningen van de Groninger stadssecretaris Egbert Alting blijkt dat het van donderdag tot zaterdag 16–18 augustus 1590 erg slecht weer was met zware storm uit het westen en noordwesten (DA 798).
62 In eerste instantie bracht Verdugo het leger in veiligheid te Noordhorn en Aduard. Een gedeelte van
de Spanjaarden zou terugkeren naar Appingedam, waar ze tevoren al ettelijke weken veel overlast hadden veroorzaakt. In de loop van zondag 19 augustus 1590 probeerden vele Spaanse soldaten de stad
Groningen binnen te komen. Ze werden bij de poorten door de gewapende burgerij verjaagd. Tegen de
avond van dezelfde dag kwam Verdugo, verfomfaaid en in gezelschap van één jonge assistent, in de stad
aan (DA 798, GDJ 88-89). Daar zei hij syndicus Hammonius dat hij van plan was het leger naar het graafschap Bentheim te laten trekken.
63 Reeds op 8 augustus 1590 had het stadsbestuur een regeling vastgesteld voor de toelating van soldaten.
Enkele dagen later verklaarde Verdugo zich daarmee schriftelijk akkoord en voegde daar van zijn kant nog
aan toe, dat soldaten alleen de stad binnen zouden mogen gaan als zij een paspoort van hun kapitein
konden laten zien. Alleen ‘vivandiers ofte soetelaers’ zouden vrijelijk mogen in- en uitrijden om proviand
te halen (DA 797 en rvr 1463.64.4).
64 Verdugo schrijft slechts: ‘in deze plaats’. Uit andere bronnen weten we dat hij zich tussen 19 augustus en
13 oktober 1590 in Groningen en Groningerland bevond.
65 Zie de inleiding, p. 34.
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plaatse zou ontvangen. Hij trok er samen met zijn broer Frederik heen, maar
trof daar niet het geld dat hem was beloofd. Omdat hij dit op zijn fatsoen
trok66 – in Duitsland had zich al het verhaal verbreid over de gunst die Zijne
Hoogheid hem had bewezen – besloot hij met enkele soldaten van het garnizoen [te Lingen] een aanval te doen op het stadje Cloppenburg. Hij slaagde in
zijn opzet, want de Münstersen boden hem een zekere som gelds, als hij maar
vandaar weg zou gaan en zijn regiment elders zou lichten. Hij nam het geld
aan, want hij begon al gebrek aan proviand te krijgen en de inwoners van de
streek waren niet in staat hem genoeg te leveren. Ik gaf hem dit plaatsje,67 waar
hij zonder schade aan te richten en zonder kosten voor het land zijn regiment
samenstelde. Hij was echter door zijn geld heen, de commissarissen68 kwamen
niet opdagen voor de monstering en ook de bijdrage die de Münstersen hem
voor het onderhoud van het krijgsvolk hadden gegeven, was al op.69 Als ik niet
snel te hulp was gekomen om de monstering te laten plaatsvinden met wat
geld van de koning waarover ik beschikte, zou het dit regiment ongetwijfeld
hetzelfde zijn vergaan als dat van de gebroeders Frans en Maurits van Saksen.70
Dat was, nadat het dit land met de omstreken had verwoest, verlopen omdat
er [114] niet op tijd geld was gekomen voor de monstering. De graaf heeft
dit regiment gelicht en stelde het in zeer weinig dagen in dienst. Hij toonde
daarbij de voortvarendheid en moed waarmee hij steeds Zijne Majesteit heeft
gediend. Op dit moment staat het regiment onder bevel van zijn broer.71
Het regiment van Manuel de Vega keert terug naar het zuiden
Er gebeurde in deze tijd ook iets rond Christobal Lechuga, sergeant-majoor
van het regiment van Manuel de Vega. Deze kon niet goed opschieten met zijn
veldoverste, overigens zonder dat die daar zelf weet van had. Een broer en een
andere bloedverwant van Lechuga die in het regiment dienden, hadden een
onderaardse gang gemaakt naar de barak van de veldoverste met het doel hem
op te blazen. Ze staken het buskruit aan, maar dat miste zijn uitwerking op De
Vega en trof in plaats daarvan henzelf. Het familielid kon zich niet op tijd uit
de voeten maken en kwam om in het vuur, de broer was echter weggedoken
en wist zich te redden. Er waren heel wat collega’s die hem verborgen hielden
en zijn daad prezen; ze zouden dat nog veel meer hebben gedaan wanneer
zijn opzet was gelukt, want de veldoverste was niet geliefd in zijn regiment.
Dit is de reden geweest dat Zijne Majesteit hem een andere aanstelling heeft
gegeven, nadat zijn soldaten aan het muiten waren geslagen en daarom hadden
66 Het was voor een kolonel uiteraard een blamage wanneer hij niet eens het monstergeld – vaak één maand
soldij vooruit – voor zijn troepen kon betalen.
67 Lingen.
68 De ambtenaren die toezicht moesten houden op de monstering en belast waren met de ordentelijke
betaling van het leger.
69 Zie voor de beschamende gang van zaken bij de werving van het regiment van graaf Herman ook de
aantekeningen van de Groninger secretaris Julsing (GDJ 95).
70 Later, in 1591 en 1593, is geprobeerd om onder meer in de Duitse landen versterkingen te werven voor het
koninklijke leger. Pogingen daartoe door Maurits van Saksen-Lauenburg (1591) en zijn broer Frans (1593)
mislukten, doordat de regering in Brussel geen geld stuurde voor de aangeworven troepen. Verdugo heeft
hier in het bijzonder de mislukte werving van 1593 op het oog, toen het nieuwe regiment de omgeving
van het Münsterse Vechta brandschatte. Zie hieronder, FV 130 ev. en 168.
71 Frederik van den Berg, de jongere broer van graaf Herman, heeft in 1594 het regiment onder zijn hoede
genomen.
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gevraagd. Zijne Hoogheid heeft hun dit toegestaan,72 hetgeen de belangen van
de koning heeft geschaad. De sergeant-majoor heeft zijn onschuld aangetoond
en is vrijuit gegaan.73
Dit regiment leed gebrek, want er waren geen middelen meer om het te
onderhouden. Daarom wilden de veldoverste en de kapiteins daarginds aan
het Hof druk uitoefenen op de graaf van Mansfeld, opdat zij van hier zouden
mogen vertrekken en terugkeren naar Brabant – Zijne Excellentie bestuurde
deze landen tijdens de afwezigheid van Zijne Hoogheid, die naar Frankrijk
was gegaan.74 Om dit gedaan te krijgen stuurden zij een van de kapiteins van
het regiment naar het Hof. Zijne Excellentie stond hun dit toe en gaf mij bevel
om met dit regiment een sterk kasteel te veroveren dat de vijanden in het land
van Recklinghausen – behorende tot het gebied van de aartsbisschop van
Keulen – hadden ingenomen.75 Daarna moest ik voor overleg met hem naar
Brussel komen.76
Ik trok rechtstreeks naar de plaats die men mij had bevolen. De bezetting
van het kasteel hoorde dat ik in aantocht was en sloot een overeenkomst met
de vertegenwoordigers van de Keurvorst.77 Ik ging vooruit en toen ik daar aankwam, hoorde ik van het akkoord. Omdat ik daar niemand van de Keurvorst
aantrof die me hulp of levensmiddelen gaf, ben ik meteen tussen Düsseldorf
en Kaiserswerth de Rijn overgestoken naar Brabant en vervolgens doorgereisd naar Brussel. Daar trof ik Monsieur de Linden, gouverneur van [115]
Charlemont,78 aan. Deze was bij Zijne Excellencie komen klagen dat ik niet
had willen optrekken tegen het hierboven genoemde kasteel. Ik antwoordde
dat ik dat wel degelijk gedaan had, en gaf verslag van het gebeurde. Er hebben
aan het Hof daar verschillende soortgelijke en op dezelfde manier gefundeerde
klachten over mij de ronde gedaan. Ik laat ze onbesproken en verontschuldig me
er niet voor zolang men mij niet om rekenschap vraagt.

72 Manuel de Vega is als bevelhebber over het regiment van Francisco Bobadilla in 1591 opgevolgd door
Alonso de Mendoza. De Vega voerde in de jaren 1595-1596 het bevel over een regiment zonder vaste
legerplaats.
73 Zie evenwel de aantekening die Johan Julsing op 26 juli 1590 in zijn dagboek maakte (GDJ 77). Deze
noteert dat de sergeant-majoor van de Spanjaarden met zijn broer is overgelopen naar de vijand in
Niezijl. Het voorval moet zich dus voorgedaan hebben toen het regiment bij de Opslag bezig was de
zeearm naar Niezijl af te dammen.
74 Op bevel van de koning was de hertog van Parma op 3 augustus 1590 vanuit Brussel naar Valenciennes
vertrokken om van daaruit de operaties van het koninklijke leger in Frankrijk te leiden. Op 19 september
trokken de koninklijke troepen zegevierend Parijs binnen.
75 Het huis Lüttinghof, ruim 5 km. ten zuidoosten van Dorsten en 10 km. ten westen van Recklinghausen.
Tegenwoordig behoort deze waterburcht tot de stad Gelsenkirchen. Het slot lag op een strategisch
belangrijke plek. Het beheerste de streek die de koninklijke troepen moesten passeren op hun tocht van
en naar Verdugo’s gouvernement.
76 Nu zijn schoonvader Peter Ernst van Mansfeld in Brussel de leiding over de regering in handen had,
hoopte Verdugo dat zijn gouvernement meer aandacht zou krijgen. Op 16 oktober 1590 schreef hij vanuit
Ootmarsum aan het Groninger stadsbestuur: ‘Ik heb goede hoop dat de zaken nu echt anders zullen
worden aangepakt’ (rvr 1463.70).
77 Ernst van Beieren, aartsbisschop van Keulen.
78 De koning had Robert de Linden begin 1590 benoemd tot gouverneur van dit fort op de linker Maasoever,
even ten zuiden van Givet (CPH iii nr. 1192).
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Het gebied van Rijn en Lippe

Verdugo overlegt met Peter Ernst van Mansfeld en Alexander Farnese
(november-december 1590)
Ik stelde Zijne Excellentie in de Raad ook op de hoogte van de staat waarin ik
mijn gouvernement had achtergelaten, en dan vooral de stad Groningen, waar
velen betrekkingen met de vijand onderhielden.79 Ook enkelen van de magistraat ontvingen, zoals ik al gezegd heb,80 brieven en berichten van de vijand. Ik
heb mij verschillende keren daarover bij de magistraat beklaagd en aangeboden
dit te bewijzen met [het getuigenis van] enkele stedelingen die te goeder trouw
waren. Maar ze hebben er nooit iets tegen willen doen. Bij een eerdere gelegenheid, toen ik hen op dit punt onder druk wilde zetten, had de syndicus mij al
eens geantwoord dat hij tijdens een verblijf in Brabant wel dingen had gezien
en gehoord die erger waren en waar niets aan gedaan werd. Daarom wilden ook
de Groningers niet van ingrijpen weten.81 Zoals gezegd heb ik Zijne Excellentie
verschillende keren gewaarschuwd dat ik in die stad niet veilig was. Daarvan
zijn de burgemeesters op de hoogte gesteld, ik weet niet langs welke weg.82
79 Het was uiteraard niet de eerste keer dat Verdugo zijn superieuren hierop wees. Op grond van eerdere
mededelingen van zijn kolonel had de gouverneur-generaal ook de koning zelf in kennis gesteld van de
précaire situatie in het noorden: Groningen werd niet in bedwang gehouden door een koningsgezind garnizoen, ofschoon er ‘veel ketters’ waren, en het moreel van de troepen daar was laag. Bovendien zouden
de inwoners van Groningen in contact staan met de vijand (brieven van 6 november 1589 en 1 juni 1590;
CPH iii nrs. 1110 en 1250).
80 Verdugo doelt op de passage over het door Allert Clant verklikte ‘verraad’ (zie FV 106 evv.).
81 Zie ook hieronder, FV 152.
82 Verdugo suggereert dat er aan het Hof een lek moet zijn geweest en dat zijn tegenstrevers hebben geprobeerd met deze informatie het Groningse wantrouwen jegens zijn persoon aan te wakkeren.
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Terwijl ik aan het Hof bezig was om samen met de graaf van Mansfeld een
oplossing voor deze problemen te vinden, keerde Zijne Hoogheid uit Frankrijk
terug.83 Ik bracht hem, zoals ik aan Zijne Excellentie had gedaan, verslag uit
van alles wat er in mijn gouvernement gebeurde en van de noodzaak een
oplossing te vinden. Ik wees Zijne Hoogheid er in het bijzonder op, dat hij
door het bezit van de steden Deventer en Zutphen grote [116] vorderingen zou
kunnen maken, en wel door van daaruit via Utrechts gebied Holland binnen te
vallen. Dat zou voor de vijanden een gevoelige klap betekenen. De bevolking
van die provincies zou zich de verliezen herinneren die zij in het verleden had
moeten lijden, en zou zich liever met Zijne Majesteit verzoenen dan nog eens
datzelfde te ondergaan.84 Als Zijne Hoogheid zo’n inval niet zou willen ondernemen, zou hij op zijn minst deze beide plaatsen tijdig en voldoende moeten
versterken, zodat zij behouden zouden kunnen blijven. Ik zei hem dat ik, nu de
Hollanders het initiatief hadden genomen in de oorlog, niet twijfelde of deze
beide plaatsen, die wel belangrijk maar niet sterk waren, als eerste zouden
worden aangevallen, omdat zij voor hen van belang waren.
Hij beloofde me de nodige orders te zullen geven en alle hulp, zoals ik verderop zal vertellen. Ik had hem ook voor zeker gewaarschuwd dat de vijand
zich met al zijn strijdkrachten voorbereidde op een aanval op die steden en
vroeg hem om ijlings hulp te bieden. Indien dat niet gebeurde – zo zei ik – zou
de vijand zonder twijfel succes boeken, want als ze niet geholpen werden, hadden die steden maar weinig mogelijkheden om zich te verdedigen. Sommigen
die daarbij aanwezig waren, hebben later gezegd dat ik altijd maar klaagde dat
Friesland verloren ging door gebrek aan hulp, maar dat dat nooit gebeurde.
Datzelfde hadden ze ook al bij andere gelegenheden opgemerkt.85
Alexander Farnese stuurt Verdugo terug naar zijn gouvernement
(begin 1591)
Ik verzocht Zijne Hoogheid mij acht dagen verlof te geven, zodat ik in de tijd
dat de hulpactie werd voorbereid naar Luxemburg zou kunnen gaan om enkele
privézaken te regelen. Hij gaf me die en beloofde me dat me daar alle berichten
zouden worden toegezonden waarom ik had gevraagd, en dat ze tot mijn volle
tevredenheid zouden strekken. Het eerste het beste bericht behelsde echter het
bevel om naar mijn gouvernement terug te keren zonder geld en met niet meer
soldaten dan die waarmee ik vandaar was vertrokken. Ik waarschuwde hem
opnieuw en verzekerde hem dat het land verloren zou gaan, als er niet de voorzieningen getroffen werden waarom ik had gevraagd. Hetzelfde meldde ik ook
aan de graaf van Mansfeld. Zijne Hoogheid beval me opnieuw om onmiddellijk naar mijn gouvernement te vertrekken, omdat hij dezelfde waarschuwing
ontvangen had als ik hem had gegeven. Om geen tijd verloren te laten gaan
door hem hierop van repliek te dienen, gehoorzaamde ik en ging op weg. Wel
liet ik hem nog weten dat mijn aankomst daarginds zonder geld of manschappen meer schade dan voordeel zou opleveren, omdat zowel de soldaten als de
83 Parma keerde op 4 december 1590 vanuit Frankrijk in de Nederlanden terug.
84 Verwijzing naar de gewelddadige strafexpeditie van het koninklijke leger tegen de opstandige steden
onder leiding van Alva’s zoon Don Frederik (Fadrique; zie de inleiding, p. 8).
85 Zie hierboven, FV 108.
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bevolking erop rekenden dat ik niet zou terugkeren zonder de middelen die
voor de verdediging van het land en het onderhoud van de troepen noodzakelijk waren.
Ik vertrok in een wan- [117] hopige stemming, omdat ik zelfs geen honderd
escudo’s voor mijn reis had kunnen krijgen. Ik kreeg wel wat hulp van de graaf
van Mansfeld, die vanuit Brabant ook naar Luxemburg was gekomen. Tenslotte
ben ik nagenoeg wanhopig en alleen met mijn bedienden en een klein escorte
– dit nam ik vanuit Geldern mee – tot aan de Rijn gekomen. Ik passeerde de
rivier bij het fort van Rees en nam mijn intrek in Anholt. Hierheen ontbood ik
manschappen van mijn gouvernement om mij te escorteren. Toen deze waren
aangekomen ben ik naar Zutphen vertrokken.86
Terwijl ik daar was stuurde Zijne Hoogheid aan degene die die stad commandeerde87 en aan graaf Herman, die te Deventer het bevel voerde, geld om
mondvoorraad te kopen, want beide steden waren daarvan verstoken.88 In
Zutphen vroeg ik de gouverneur naar zijn voorraad buskruit. Deze antwoordde
me dat hij genoeg had, want hij had een grote hoeveelheid aangetroffen in het
huis waar kolonel Tassis placht te wonen.89 Hij had die voorraad gevoegd bij
de hoeveelheden die er al aanwezig waren. Ik beval hem om zich in allerijl
van fascines90 en korven te voorzien en verschansingen aan te leggen tussen de
Vispoort en de rivier, omdat dat de plek was waar de vijand hem schade kon
doen. Nadat ik, zonder dat hij me erom had gevraagd, nog een extra compagnie
infanteristen binnen de stad had gelegd, vertrok ik naar Deventer.91
De soldaten in beiden steden waren erg ontevreden toen ze me zonder geld
en troepen zagen terugkeren, maar ik troostte hen met de belofte van Zijne
Hoogheid.92 Nadat ik in Deventer orde op zaken had gesteld, vertrok ik voor
een bezoek aan Groningen. Dat was de plaats waarvoor ik het meest beducht
was om de redenen die ik eerder heb genoemd.93
Ondertussen had de vijand een geducht leger geformeerd en, ondanks de
86 Verdugo arriveerde op 13 maart 1591 te Anholt en kwam op 16 maart 1591 te Zutphen aan (rvr 1463.105.4
en 1463.104.1).
87 Jarich van Liauckema, luitenant-kolonel van het regiment van Billy. De reden waarom Verdugo zijn naam
niet noemt, heeft wellicht te maken met zijn gebrek aan waardering voor deze Friese officier, die korte tijd
later Zutphen aan de Staatsen overdroeg.
88 Op 3 februari 1591 schreef Parma aan Groningen dat hij een som geld naar het noorden had gestuurd.
Twee weken later deelde graaf Herman van den Berg de Groninger syndicus Hammonius in vertrouwen
mede dat dit geld ingevolge nadere instructies alleen bestemd was voor Zutphen en Deventer. De graaf
had de betaalmeester op eigen houtje gelast toch een klein deel ervan voor Groningen te reserveren.
Voor de Groninger autoriteiten was dit het bewijs dat het Hof de noden van Stad en Lande miskende en
Groningen in de steek liet. Ze stuurden hierop verbitterde reacties naar Verdugo en de hertog van Parma
(MH i 161-162, 23 februari 1591).
89 Het was blijkbaar een gewoonte van Tassis geweest om bovenop zijn buskruit te zitten. Ook het huis
waarin hij te Groningen verblijf hield –  het huis van de Alberda’s aan de oostzijde van de Grote Markt –
had hij als kruitmagazijn gebruikt. Op 8 juni 1583 leidde dit per ongeluk tot een verwoestende ontploffing
(AE i 442 en DA 585).
90 Bundels rijshout die gebruikt werden bij de aanleg van loopgraven en aarden verdedigingswerken.
91 Op 19 maart 1591 bevond Verdugo zich in Deventer (rvr 1463.104.2).
92 De gouverneur-generaal kon overigens niets anders dan beloften doen. Op 17 mei 1591 schreef hij de
koning dat hij de middelen niet had om zijn woorden gestand te doen (CPH iii nr. 1431).
93 Zie hierboven, FV 115. Verdugo arriveerde op 2 mei 1591 in de hoofdstad van zijn gouvernement, nadat
hij met succes de hinderlagen had weten te omzeilen die de vijand in de buurt van Coevorden hadden
gelegd (DA 824). In Groningen kwam het tot botsingen tussen de stadhouder en de plaatselijke autoriteiten over de betaling van de troepen en de bezetting van de schans te Delfzijl. Verdugo verweet de heren
van Groningen dat zij hem onvoldoende respecteerden en de autoriteit van de koning kleineerden (VH ii
174v-184).
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waarschuwingen die ik Zijne Hoogheid vanuit Geldern had doen toekomen
(kapitein Nicolò Basta, de gouverneur van die stad, kan daarvan getuigenis
afleggen) en mijn waarschuwingen uit Zut- [118] phen en Deventer (waarover graaf Herman en Van Liauckema kunnen vertellen), dat Zijne Hoogheid
onmiddellijk zijn mensen moest samentrekken om mij te helpen, deed hij dat
niet, totdat de stad belegerd werd.94

Het Staatse leger verovert Zutphen (30 mei 1591).
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXVIII fol. 26v.

De vijand verovert Zutphen en Deventer
Eerst veroverde de vijand de schans aan de andere zijde van de rivier, waarvan
het behoud ons zoveel bloed had gekost. Hij had er jonge soldaten in vrouwenkleren op af gestuurd. Dezen hielden hun wapens verborgen onder de plooien
van hun kleren en met behulp daarvan namen zij de sterkte in.95 De vijand
94 Met ‘de stad’ bedoelt Verdugo hier Zutphen. Prins Maurits verscheen op 24 mei 1591 voor Zutphen en
sloot de stad onmiddellijk in. Hij beschikte over 9000 man te voet en 1600 ruiters (Bor xxviii 26v). Toen
de hertog van Parma in juni en juli 1591 troepen samentrok om de opmars van de Staatsen te weerstaan,
kon hij niet meer dan 5000 infanteristen en 700 ruiters op de been brengen.
95 Van Staatse zijde wordt bevestigd dat de schans door middel van een krijgslist is veroverd. De Staatse
soldaten hadden zich vermomd als boerinnen die voor de opmars van de Staatse troepen op de vlucht
waren (25 mei 1591; Van Reyd ix 167).
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installeerde er drieëndertig stukken geschut en met elk daarvan vuurde hij
drie schoten af. Daarop gaf de gouverneur de stad [Zutphen] over.96
Korte tijd later deed ik daarover mijn beklag tegenover Zijne Hoogheid, die
toen reeds met enige troepen bij de Rijn was aangekomen en wel in een abdij,
die Marienbaum genoemd werd.97 Hij was toen op inspectiebezoek geweest
in de schans van Rees, die onder bevel stond van Monsieur van Rijneveldt.
Zijne Hoogheid vertelde me toen dat hij wel wist dat Van Liauckema in Rees
was en ook dat hijzelf die dag in die schans was geweest. Van Liauckema had
het advies gekregen Zijne Hoogheid niet onder ogen te komen en zijn best te
doen om vrienden voor zich te winnen.98 Dat had hij al eens eerder gedaan,
maar dat was toen wel ten koste gegaan van de soldaten van zijn regiment,
want hij had het benodigde geld op hun soldij ingehouden. Na de dood van
Zijne Hoogheid99 heeft deze edelman zijn best gedaan zich vrij te pleiten voor
de graaf van Mansfeld.100 Hij kreeg zijn décharge, maar het is mij niet bekend
wat hij als excuus heeft aangevoerd.
Met de soldaten die uit Zutphen waren weggetrokken begaf [Van
Liauckema] zich naar Deventer. Graaf Herman koos er die manschappen uit
waarvan hij dacht dat ze hem van nut konden zijn, en stuurde de rest naar
mij.
[119] De vijand trok nu op om Deventer te gaan belegeren. Hij installeerde zijn
geschut en onderwierp de stad aan een vreselijk bombardement aan de kant
waar geen aarden wal was. De verdedigers vertrouwden op de rivier de IJssel
en op een beek, die aan heel die zijde101 dienst deed als gracht. De graaf stelde
zich teweer en werd tijdens een beschieting door een rondvliegende baksteen
aan het gezicht gewond. Hij raakte daardoor een oog kwijt en er bestond groot
gevaar dat hij ook het andere zou verliezen.102
Om de stad te kunnen bestormen liet de vijand een schipbrug stroomafwaarts komen en legde die bij de monding van de beek. Ofschoon onze
haakbusschutters vele slachtoffers maakten onder de mariniers die de schuiten
geleidden, slaagden ze erin de pontonbrug daar te leggen waar de vijand een
bestorming wilde doen. Enkele manschappen staken over naar de batterij en
plaatsten er een vaandel, maar de onzen dwongen hen dit weer vandaar weg
te halen. Dat ging gemakkelijk, omdat degenen die overgestoken waren niet
96  Dit gebeurde op 30 mei 1591. Parma rapporteerde de val van Zutphen pas op 10 juni 1591 aan de koning.
Hij wist toen niet dat op hetzelfde moment ook Deventer in handen van de vijand viel. ‘Ik had zelf naar
Zutphen willen gaan, maar er is bericht gekomen dat de stad al gevallen is zonder enige tegenstand te
bieden. Nu lopen Deventer en de omgeving gevaar en zelfs heel Friesland.’ Volgens de landvoogd was
het betrokken gebied van eminent strategisch belang, omdat het de toegangspoort voor de herovering
van Holland was. ‘Ik heb besloten persoonlijk naar Friesland te gaan om maatregelen te nemen. Ik ben
bereid mijn leven te wagen en heb alles gedaan om Verdugo te helpen’ (CPH iii nr. 1446).
97  Parma bevond zich vanaf half juni 1591 bij zijn troepen te Marienbaum, even ten noordwesten van   
Xanten. Het was zijn bedoeling om met het leger de Rijn over te steken (rvr 1463.132).
98 Sc. door middel van steekpenningen.
99 In de nacht van 2 op 3 december 1592.
100  Uit een onderschepte brief van Verdugo bleek dat deze en de hertog van Parma de gewezen gouverneur
van Zutphen wilden arresteren om hem verantwoording te laten afleggen voor de huns inziens voortijdige overgave van Zutphen (Van Reyd ix 169).
101  Verdugo bedoelt de zuidflank van de stad. De door Verdugo beschreven situatie is duidelijk te zien op
de gravure bij Bor (xxviii 28). Met de ‘beek’ is de Schipbeek bedoeld.
102  Graaf Herman van den Berg liet zijn soldaten zich moed indrinken tot ze laveloos waren; zelf gedroeg
hij zich ‘onversaecht als een helt’ (Bor xxviii 27v).
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werden geholpen door de rest van het detachement, dat bevel tot de aanval had
gekregen. Ze ondervonden namelijk problemen met het betreden van de brug
doordat de uiteinden aan weerszijden uit planken bestonden die veel hoger
lagen dan de brug zelf. Onze manschappen daarentegen konden op die plaats
met veel meer veiligheid en minder kans op verwonding de vijand van man
tegen man bevechten, doordat zij daar niet blootgesteld waren aan zo’n woeste
beschieting als die waarmee de vijand na het terugtrekken van zijn manschappen begon.103
Toen de graaf gewond geraakt was en ook andere kapiteins en soldaten
waren getroffen, begonnen [de verdedigers]104 tegen de wil van de graaf met
de vijand te onderhandelen. Omdat er geen bericht kwam over mogelijk ontzet, gaven ze de stad aan hem over.105

De Staatsen veroveren Deventer (10 juni 1591).Gravure uit
Pieter Bor, Vervolgh, boek XXVIII fol. 28.

103  Zolang hun eigen soldaten op en bij de schipbrug in de aanval waren, konden de Staatsen geen gebruik
maken van hun artillerie. Pas toen de aanval was afgeslagen kon het geschut worden ingezet.
104  In plaats van ‘verdedigers’ volstaat Verdugo met de derde persoon meervoud: ‘ze’. Ook Bor geeft geen
echte duidelijkheid over het begin van de onderhandelingen. Deze auteur suggereert dat de tegenstand
van de verdedigers van Deventer in hoofdzaak het gevolg was van de dronkenschap waarin zij verkeerden. Toen zij werden afgelost door nuchtere soldaten, zagen dezen de uitzichtloosheid van de toestand
in. ‘Die van binnen’ waren toen allen van mening dat graaf Herman een parlementair naar de vijand
moest sturen, hetgeen hij deed (Bor xxviii 28).
105 Deventer viel op 10 juni 1591.
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[120]

Boek VIII — 1591-1592
De Staatsen slaan het beleg voor Groningen, maar breken dat al snel
weer op. Ze veroveren Delfzijl. Ook Nijmegen gaat voor de koning verloren. Verdugo wordt belast met de verantwoordelijkheid voor Gelderland
en de stad Maastricht. Hij vraagt te Brussel opnieuw vergeefs om hulp.
Het Staatse leger probeert zich van Groningen meester te maken
Zo waren met deze steden twee ware toegangspoorten tot Holland en het land
van Utrecht verloren gegaan. Met behulp van deze plaatsen had de oorlog tot
een einde gebracht moeten worden of had tenminste de rebel gedwongen moeten worden tot erkenning van en verzoening met zijn koning en natuurlijke
heer. Deze gebeurtenissen gaven de vijand moed om verder tegen deze provincie1 op te trekken, een gebied waar hij reeds zoveel moeite had gedaan en [121]
zoveel manschappen had verloren bij zijn pogingen om zich ervan meester te
maken.2 Daarom wilde hij verder gaan. Op verzoek van de kwaadwilligen
onder de Groningers en op instigatie van graaf Willem van Nassau, die er nu
gouverneur is, besloot hij over te gaan tot de belegering van die stad.3
Graaf Frederik en ik lagen in de schans van Coevorden op de uitkijk om
te zien wat de vijand ging doen. Omdat hij wist dat wij beiden in die schans
waren, probeerde hij de stad [Groningen] in te sluiten voordat wij er konden
binnenkomen. Met dit doel marcheerde hij dag en nacht door, zonder een vaste
formatie aan te houden. Het lukte hem echter niet dit zo heimelijk te doen, dat
ik het niet bijtijds te horen kreeg van de spionnen die ik in zijn leger had. Ik
besloot ook naar Groningen te gaan en reisde de hele nacht door. Aan enig
voetvolk dat ik – in de verwachting dat de vijand Coevorden zou aanvallen – in
die vesting had, gaf ik bevel mij achterna te komen.
Verdugo en graaf Frederik van den Berg komen tussenbeide
Wij, de graaf en ik, kwamen [Groningen] binnen op het moment dat de voorhoede
van de vijand de stad naderde. Toen de Staatsgezinde stedelingen hem zo dicht1
2

3
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Verdugo’s eigen gouvernement.
Sinds de stad Groningen in 1580 de partij van de koning had gekozen, hebben de Staatsen verschillende
pogingen gedaan om Groningen en Drenthe te bemachtigen. Met de grote verliezen die de Staatsen
er hadden geleden, doelt Verdugo waarschijnlijk op de nederlaag die hijzelf de Staatsen in de slag bij
Noordhorn heeft toegebracht (1581; zie FV 15 evv.).
De mededeling dat ‘foute’ Groningers gevraagd hebben om een aanval op hun stad vindt geen bevestiging in Groninger bronnen, noch in berichten bij Nederlandse kronikeurs als Bor en Van Reyd. In het
voorjaar en de vroege zomer van 1591 is aan Staatse zijde gediscussieerd over de te volgen strategie. De
Staten van Friesland wilden hun strijdmacht alleen bij de belegering van de IJsselsteden inzetten, wanneer
het Staatse leger daarna een serieuze poging zou doen om Groningerland te veroveren. Ofschoon Willem
Lodewijk eerst Coevorden wilde aanpakken, werd besloten naar Groningen op te trekken. Het geschut
zou per schip via de IJssel, de Zuiderzee, de Wadden en het Reitdiep voor de stad worden gebracht. Eén
van de redenen om van een aanval op Coevorden af te zien was de omstandigheid dat het geschut over
land daarheen zou moeten worden vervoerd en de hoge kosten die dat zou vergen. Bovendien voelden
de Staatse strategen er niets voor om het koninklijke leger in een veldslag het hoofd te moeten bieden.
Er waren berichten dat de hertog van Parma inmiddels te velde was gekomen en op weg was naar de
Rijn. Wanneer het Staatse leger naar het verre Groningen trok, was de kans veel kleiner dat de hertog een
poging zou willen doen zijn tegenstander in een veldslag te verslaan, dan wanneer deze zich in de buurt
van Coevorden ophield (Bor xxviii 26-27 en Van Reyd ix 170).
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Het noordelijke krijgstoneel in de jaren 1591-1594.
De niet of moeilijk begaanbare veen- en moerasgebieden zijn op dit kaartje donkerder van
tint. De verbindingsroutes tussen Groningerland en de andere gebieden die het gezag van
Filips II erkenden liepen noodgedwongen over de ‘passen’ van Bourtange en Coevorden. Het
dun bevolkte en strategisch minder belangrijke Drenthe was niet meer dan een doorgangsgebied en werd bij herhaling geplunderd door doortrekkende troepen van beide partijen.

bij zagen, kwamen zij in opstand.4 In kringen van de vijand werd gezegd dat ze
beloofd hadden dit te zullen doen bij de aankomst van het Staatse leger. De magistraat van zijn kant wilde de soldaten die ik bij me had niet tot de stad toelaten.

4

Daags nadat de voorhoede van het Staatse leger op maandag 17 juni 1591 voor Groningen was gearriveerd
en vanuit enkele schepen stukken artillerie aan land waren gebracht, brak in de stad ‘enig’ oproer uit. De
onruststokers werden diezelfde dag nog tot nader order uit de stad gebannen. De volgende dag kregen
nog zes andere Groningers op het stadhuis een ernstige reprimande wegens hun oproerig gedrag (MH
ii 34 en DA 828).
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Hij wilde hun zelfs niet toestaan de Schuitenschuiversschans binnen te komen.5
Te dezer tijd arriveerde nog een aantal soldaten, die ik had laten komen uit
enkele kleine versterkingen van geringe betekenis.6 Ik had wel wat moeite met
het feit dat men mij weigerde het krijgsvolk in de Schuitenschuiversschans te
legeren en ook met het oproer van de ‘fouten’. Ik wilde echter geen zwakte
tonen en gaf daarom graaf Frederik bevel om [122] schermutselingen te beginnen met behulp van de manschappen die al samengetrokken waren en enkele
ruiters. Het doel daarvan was de vijanden zo ver mogelijk van de stad weg te
houden, zonder dat hij zichzelf al te zeer hoefde te verwijderen van de bescherming die de stadsgracht en -muur boden.7 Terwijl hij buiten aan het vechten
was, voerde ik binnen onderhandelingen. Deze hadden tot resultaat dat ze een
aantal ‘fouten’ de stad uit gooiden en de voorstad voor me openden. Daarop
liet ik de graaf zich met de manschappen daarin terugtrekken, om te voorkomen dat de Groningers spijt zouden krijgen [van hun besluit].8
Het Staatse leger staakt de belegering van Groningen
Omdat zij hun bagage en leeftocht hadden achtergelaten, leden de soldaten van
de vijand gebrek, in het bijzonder de Engelsen en Schotten.9 Toen zij groente
kwamen verzamelen om wat te eten te hebben, kwamen ze zo dichtbij de stad,
dat de burgers vanaf de muren velen van hen doodden.
Toen het hele leger gearriveerd was, stelde het zich op enige afstand van de
stad in slagorde op.10 Ondanks de grote afstand bracht ik hen, door het afschieten van een kanon, twee of drie middelgrote stukken geschut en een veldslang,
zoveel schade toe, dat ze zich meteen terugtrokken. Daarbij probeerden ze zich
zoveel mogelijk te dekken tegen het geschutvuur. Desondanks bleven ze treffers binnenkrijgen, hetgeen graaf Maurits dwong zijn tenten en een deel van
het leger verder terug te trekken. Bovendien zag hij dat de ‘fouten’ die op zijn
hand waren, er niet in geslaagd waren te doen wat ze van plan waren en had5

Zie voor de Schuitenschuiversschans de toelichting bij FV 26. Op 17 juni 1591 deelde Verdugo de
Groningse autoriteiten mee dat de versterkingen die hij had meegebracht op een veilige plek gelegerd
moesten worden, bijvoorbeeld in de Schuitenschuiversschans. Hij voegde daaraan toe dat hij niet de
bedoeling had de soldaten binnen de stad te brengen en de Groningers ook niet met de kosten van
hun onderhoud wilde opzadelen (DA 827 en VH ii 189v). Uit de Groninger bronnen en het vervolg van
Verdugo’s eigen verhaal blijkt dat het stadsbestuur – na aanvankelijke bezwaren – wel degelijk bereid was
de troepen tot de Schuitenschuiversschans toe te laten.
6 Verdugo had alle soldaten ontboden die hij in de schansen en grotere kerken in de Ommelanden, het
Oldambt en Drenthe had liggen. Alleen de garnizoenen te Delfzijl, de Opslag, Enumatil en Lettelbert
bleven op sterkte (zie Van Reyd ix 171 en GDJ 117).
7 Ook de strook direct buiten de wal en de poorten was (relatief) veilig. De stad Groningen beschikte over
een geduchte vestingartillerie en de burgervendels konden vanachter de borstwering op de wallen aanvallers gemakkelijk op een afstand houden.
8 Op 19 juni 1591 schreef Verdugo aan de gouverneur-generaal dat de Groningers ‘hoe langer hoe oproeriger’ werden en dat hij hoopte dat de koningsgezinden de overhand zouden houden. Volgens de stadhouder kon Parma zelf daarbij een beslissende rol spelen. Als die met een sterk leger te hulp kwam, zou dat
de koningsgezinde partij zoveel moed geven, dat het gevaar van een opstand zou wijken. Verdugo verstuurde deze brief in drievoud. Eén exemplaar werd meegenomen door een Groningse bode, een tweede
door de Spaanse vaandrig Peña, en een derde door een soldaat. De laatste stuitte op het vijandelijke leger
en keerde terug naar Groningen, de Groningse bode viel in handen van de vijand (Bor xxviii 30v), maar
Peña wist wel door de linies te komen.
9 Het Staatse leger was in allerijl naar het noorden getrokken. Om sneller te kunnen opschieten had men
de legertros (met de voorraden) in Overijssel achtergelaten.
10 Tussen Groningen en Helpman.
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den beloofd te zullen doen. Daarom kwam hij niet van zijn plaats en begon
hij ook niet met het aanleggen van loopgraven. Ik veronderstelde dat hij dit
deed omdat hij op het geschut en de ammunitie wachtte die over zee in aantocht waren. Dit bleek te kloppen, want er waren nog geen drie dagen voorbij
of daar begon een groot aantal zeilschepen te verschijnen waarin, volgens de
berichten waarover ik beschikte, zestig stukken geschut aangevoerd werden
en de uitrusting en ammunitie die voor een grote en langdurige belegering
nodig waren.11
Ik stuurde meteen een bode uit om Zijne Hoogheid op de hoogte te stellen
van wat er gebeurde.12 [123] Deze zond de luitenant der ruiters van Monsieur
de Achicourt13 op verkenning uit, daarmee de verwachting voedend dat hij
hulp wilde bieden.14 Ik overwoog dat de Spanjaarden in Diest aan het muiten
waren en dat Zijne Hoogheid ook wel eens andere problemen zou kunnen
hebben, waardoor hij mogelijk niet over zoveel manschappen kon beschikken
als nodig was om opgewassen te zijn tegen de vijand.15 Ik schreef hem daarom
dat Zijne Hoogheid, indien hij niet beschikte over twaalfduizend infanteristen
en op zijn minst tweeduizend ruiters, de Rijn niet moest overtrekken en dat
mijn ondergang minder schade zou opleveren dan wanneer Zijne Hoogheid
zich hier in gevaar begaf.16
Terwijl ik binnen de muren van de stad verbleef, liet ik de artillerie de
eskadrons beschieten die zich vertoonden. De haakbusschutters beval ik echter
op te houden met vuren. Zij moesten slechts af en toe een enkel schot lossen.
Het gevolg was, dat het in de nabij gelegen tuinen wemelde van de vijandelijke soldaten, maar dat was precies wat ik wilde. Toen ik dit zag, beval ik
een aantal soldaten die zich in de Schuitenschuiversschans bevonden – de
Groningers hadden hen nooit tot de stad willen toelaten als ze bewapend
waren met polsstokken of zwaarden; ze mochten er alleen in als ze niet meer
dan een dolk bij zich hadden – , zich bij Mendo te voegen en bij een veertigtal
soldaten van een compagnie, die met mij waren meegekomen en die zich ook
in de voorstad ophielden. Om mij een plezier te doen hadden de Groningers
hen toegelaten.
Ik liet de poort openen en gaf Mendo het bevel om met de ruiters de eerste
wachtpost van de vijand aan te vallen. Met assistentie van de met polsstok-

11 Op 20 juni 1591 was het Staatse leger op volle sterkte gebracht, met inbegrip van het geschut en de voorraden (‘vanuit noord en zuid, te land en te water “mit groot gewalt van geschut ende volck”: Duitsers,
Engelsen, Schotten, Friezen, Hollanders, Zeeuwen, ruiters en infanterie, wel 100 vendels’, DA 828).
12 Verdugo doelt hier wellicht op de brief en memorie van 19 juni 1591 (zie hierboven, p. 214 noot 8).
13 Charles de Lalaing, baron d’Achicourt, later vijfde graaf van Hoogstraten.
14 De hertog van Parma bevond zich nog in het klooster Marienbaum, waar hij op verdere versterkingen
wachtte. In een brief van 22 juni 1591 bemoedigde hij de Groningers met de verzekering dat de vijand
het niet zou aandurven hun stad te bestormen, ‘omdat ik in aantocht ben, u zo’n sterke stad hebt en uw
burgerij zo welgezind en betrouwbaar’ is (rvr 1463.132).
15 In de zuidelijke Nederlanden – Bor spreekt over Diest, Herentals en Léau (bij St. Truiden) – waren de
Spaanse troepen massaal aan het muiten geslagen. Toch wilde de landvoogd zich niet zonder hen te
velde begeven (Bor xxviii 31). In Groningen werd vernomen dat het koninklijke leger uit 7000 soldaten en
2000 ruiters bestond (DA 827). Daarmee was het, vergeleken met de omvang van de Staatse troepen, in
de minderheid (Farnese aan de koning, 18 juni 1591; CPH iii nr. 1448).
16 Verdugo dacht bij het schrijven van deze regels waarschijnlijk aan de brief die hijzelf op 27 juni 1591
vanuit Groningen aan de gouverneur-generaal schreef (LCV, Appendix, nr. iv). Op dat moment hadden
de Staatsen het beleg van Groningen alweer afgebroken en was dus niet langer de veiligheid van de stad
Groningen in het geding, maar liepen de vestingen te Delfzijl en de Opslag gevaar.
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ken uitgeruste infanteristen moest hij vervolgens de vijandelijke soldaten
overvallen en afmaken, die in de tuinen rondliepen. Hij voerde deze opdracht
stipt uit en nam enkele vijanden gevangen. De burgers wilden de gevangenen
ombrengen en toen de soldaten hen in bescherming wilden nemen, zei ik hun
dat ze de burgers maar moesten laten begaan om hen meer te committeren. Dit
succesje gaf de burgers zoveel moed, dat zij geen ontzag meer hadden voor de
vijand, ofschoon hij, als hij de stad – zoals zijn plan was geweest – van twee
kanten met bombardementen volgens het boekje zou hebben aangevallen, het
ons knap lastig zou hebben gemaakt.17 [124] Maar alvorens de stad te veroveren zou hij ongetwijfeld ook zelf zijn deel hebben gekregen.
De Staatsen veroveren Delfzijl
Omdat het hem leek dat hij de onderneming niet gemakkelijk tot een goed
einde zou brengen, besloot de vijand de schansen te gaan innemen die in
Groningerland lagen.18 De belangrijkste daarvan was Delfzijl aan de rivier
de Eems. Deze was belangrijker dan alle andere.19 Die van de stad hadden er
een compagnie gelegerd van de twee die zij op hun kosten onderhielden.20
Wanneer ik hun aanbood er soldaten van Zijne Majesteit in te leggen, wilden
zij dit nooit accepteren, omdat zij pretendeerden dat dit hun zaak was. Ze
waren bang dat ze, wanneer ik er krijgsvolk in bracht, de vesting daarna niet
meer terug zouden krijgen. Deze plaats ligt aan een van de twee waterwegen
die van de zee naar de stad leiden.21 Toen de graaf van Rennenberg hem innam,
hebben [de Groningers] zich ervan meester gemaakt. Ze matigden zich aan
altijd al de eigenaars van deze plaats geweest te zijn, en hebben Zijne Majesteit
verzocht hem aan hen te schenken en hen te begiftigen met de hoge rechtsmacht. Zijne Majesteit schreef hun dat ze hem daarover moesten informeren.22
Ik heb me daartegen verzet zoveel ik kon, omdat dit een zware belediging zou
betekenen voor een edelman, Ripperda geheten, van wie de plaats was waar
17 De Staatse legerleiding was van plan geweest om Groningen vanuit het zuiden en noorden aan te pakken.
De laaggelegen gebieden ten oosten en westen van de stad waren door inundaties onbegaanbaar.
18 In het Staatse kamp had van het begin af aan twijfel bestaan of dit wel het goede moment was om
Groningen te bedwingen. Alle twijfel verdween toen het bericht kwam dat de hertog van Parma inderdaad
te velde was getrokken. Om de onderneming toch iets positiefs te laten opleveren, stelde Willem Lodewijk
voor de vestingen in de Ommelanden te veroveren en de stad Groningen op die manier volledig te isoleren (Van Reyd ix 171 en Bor xxviii 31).
19 De waterweg tussen Groningen en Delfzijl, het Damsterdiep, was een van de belangrijkste Groningse
handelsroutes en in Delfzijl zelf bevond zich een Groningse voorpost. Bovendien was Delfzijl de uitvalshaven voor de jacht op schepen van de vijand. De Groningers stonden erop dat hier een ‘eigen’ vendel
lag en dat ook de bevelvoering in handen was van eigen mensen. Het garnizoen te Delfzijl werd in 1591
gecommandeerd door de Groninger burger Hilbrand Engelberts, maar zijn benoeming was gepaard
gegaan met een ernstig conflict tussen Verdugo en de Groningse autoriteiten. Zie voor het belang van
Delfzijl en de bedoelde botsing tussen Verdugo en de Groningers ook GDJ 62, 85-88 en het commentaar
daarbij, alsmede Jan van den Broek, ‘Een “freije Anzeestat”’, in: Historisch Jaarboek Groningen 2002, 43-72,
in het bijzonder 52 en noot 34.
20 Kort na de coup van Rennenberg en de Groningse katholieken (3 maart 1580) hadden de Groningers op
eigen kosten een drietal (en niet twee, zoals Verdugo schrijft) vendels opgericht om weerstand te kunnen
bieden aan de te verwachten pogingen van de rebellen om hun stad met geweld te bedwingen. Ofschoon
Stad en Lande deze troepen in zekere zin hadden ‘ingebracht’ in het koninklijke leger, claimden ze er
toch een zekere zeggenschap over. Dit leidde voortdurend tot wrijvingen tussen de legerleiding en de
Groningse autoriteiten.
21 Het Damsterdiep. De andere waterweg is het Reitdiep, dat bij Zoutkamp in de Lauwerszee uitmondt.
22 Een dergelijk verzoek van(wege) de koning is niet in het Groninger stadsarchief aangetroffen.
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zich de schans bevond. Deze woonde in Duitsland en, hoewel hij de koning
niet diende, de vijand diende hij nog minder.23
De last die ik hun bezorgde met betrekking tot deze zo ongerechtvaardigde
eis was, samen met andere gevallen waarover ik nog zal vertellen, de oorzaak
van de haat die ze hierna tegen mij hebben opgevat. En dat is ook de reden
waarom ik vele malen met zoveel succes Zijne Majesteit heb gevraagd mij de
gunst te bewijzen mij van dit gouvernement te ontslaan, omdat, zoals ik heb
gezegd, het mij voorkwam dat dit in zijn belang zou zijn. Ik was namelijk niet
in staat deze mensen te dwingen datgene te doen wat ze moesten doen.
Tenslotte verscheen de vijand voor de schans en de compagnieën die
daarbinnen waren gaven zich over zonder het op een beschieting te laten
aankomen.24
Parma komt Nijmegen te hulp, maar krijgt bevel om naar Frankrijk
te vertrekken
In deze tijd zond Zijne Hoogheid Monsieur van Werp, die [125] nu gouverneur van Maastricht is, om bij mij inlichtingen in te winnen over de stand van
zaken in dit gouvernement en over de toestand van het vijandelijke leger.25 Hij
hoorde de beschietingen waaraan de schansen waren blootgesteld en, nadat
hij zich van de toestand in de stad [Groningen] op de hoogte had gesteld,
keerde hij terug.26 Zijne Hoogheid zag dat de vijand in deze streken druk bezig
was, en besloot, op sterk aandringen van de Nijmegenaren, het fort aldaar27 te
belegeren.

23 Deze passage laat zien dat Verdugo zich heeft verdiept in de verhouding tussen Groningen en Delfzijl.
Hij zal dat ongetwijfeld hebben gedaan, nadat de regering in Brussel zijn advies had gevraagd naar aanleiding van het verzoek van de Groningers om de overheidsrechten over Delfzijl te mogen ontvangen.
De stedelingen hadden daarom gevraagd, omdat de uitoefening van het Groninger stapelrecht in Delfzijl
werd gehinderd door de plaatselijke hoofdelingen, de Ripperda’s. Na de dood van Hayo Ripperda (1558)
waren de borg en jurisdictie van Farmsum vererfd op zijn zonen Jacob en Maurits, die zich beiden buitenslands ophielden. Eerstgenoemde stierf in 1581 te Rysum in Oost-Friesland. Zijn zoon Joachim volgde
hem op als eigenaar van de helft van Farmsum c.a. Vermoedelijk bedoelt Verdugo hier in het bijzonder
Maurits Ripperda, die te Petkum in Oost-Friesland woonde. Hij stelde zich neutraal op in het conflict
tussen de koning en de rebellen en bracht het grootste deel van zijn leven door in dienst van graaf Edzard
van Oost-Friesland.
24 Delfzijl viel op 2 juli 1591 in Staatse handen (DA 830, Bor xxviii 31v).
25 Alexander Farnese schreef op 24 juli 1591 vanuit Nijmegen aan de koning dat hij van plan was geweest
zelf naar het noorden te gaan om Verdugo te helpen. Hij had er echter van afgezien, toen bleek dat de
vijand de belegering had opgegeven. Antoine de Grenet, heer van Werp, zou nu naar Groningen gaan om
ter plaatse poolshoogte te nemen (CPH iii nr. 1469).
26 De heer van Werp verbleef op 11 juli 1591 in de stad Groningen en hoorde van daaruit het kanongebulder
voor de schans te Enumatil, ongeveer 10 km. ten westen van Groningen. Verdugo heeft het hier echter
over ‘schansen’ in het meervoud. Misschien dacht hij bij het schrijven van deze passage niet alleen aan
Enumatil, maar ook aan de andere forten, die tijdens deze veldtocht in handen van de Staatsen vielen:
Delfzijl (2 juli 1591), de Opslag (5 juli), Enumatil (11 juli) en Lettelbert (13 juli). Kort nadat de heer van
Werp in de middag van 11 juli uit Groningen was vertrokken voor de terugreis naar Nijmegen, gaf de
koninklijke bezetting van Enumatil zich over aan het Staatse leger (DA 832).
27 Het fort Knodsenburg, dat in 1590 door Maurits van Nassau tegenover Nijmegen was opgeworpen.
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Delfzijl valt in handen van het Staatse leger (2 juli 1591).
(GrA T1536-4586)

Het strijdtoneel tussen Arnhem en Nijmegen (1591).
De koninklijke troepen belegeren de schans Knodsenburg. Maurits van Nassau had deze versterking in 1590 laten opwerpen om het koningsgezinde Nijmegen te belagen. Rechtsboven zien we
de Staatse schans bij het Vossegat, de plaats waar een zijtak van de Rijn in de Waal uitmondde.
Linksboven arriveert het Staatse leger dat zich na een succesvolle campagne in de oostelijke en
noordelijke gewesten naar het zuiden repte.
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXVIII fol. 33.

218

Boek VIII 1591-1592

Nadat de vijand de schansen had ingenomen die ik hierboven bedoelde,28
keerde hij met zijn leger terug naar Gelderland.29 Zijne Hoogheid stuurde een
bode om mij bij zich te ontbieden voor een onderhoud. Daarop begaven graaf
Herman en ik ons naar Nijmegen en kwamen daar aan op dezelfde dag dat
Zijne Hoogheid zich van de schans terugtrok, omdat hij van Zijne Majesteit het
bevel had gekregen naar Frankrijk te gaan. Hij droeg graaf Herman op naar dit
gouvernement terug te keren, samen met de burgemeesters en de syndicus van
Groningen, [126] die zich daar ophielden.30 Hij gaf wat geld mee voor het
onderhoud van het krijgsvolk en beval mij het leger onder mijn bevel te
nemen, hetgeen ik niet wilde weigeren om de redenen die ik genoemd heb.31
Voor zijn vertrek werd de herovering van Zutphen besproken en het zekerstellen van de stad Nijmegen. Dit laatste was volgens mij – en dit stelde ik hem
ook voor – wel degelijk te realiseren, ondanks het feit dat de Nijmegenaren
geen garnizoen wilden binnenlaten. Wanneer we verschansingen maakten bij
de poort die naar de Maas georiënteerd is, konden we op de hoogte daar tweeà drieduizend man posteren. Ik bood aan met hen daar te blijven. Dit leek
hem een goed plan, maar toen hij de zaak met anderen besprak veranderde hij
van mening en zonder een ander bevel te geven – ofschoon de koningsgezinde
stedelingen op straat liepen te roepen dat ze verloren en verkocht achterbleven
– vertrok hij naar Frankrijk.32 Mij stuurde hij naar het leger met het bevel twee
van onze versterkingen te ontmantelen: de fortificatie die Camillo Harchini
had aangelegd in Middelaar,33 en de schans die Monsieur van Rijneveldt bezet
hield tegenover de stad Rees34 en die hoogst noodzakelijk was voor de passage
naar Friesland.
Het verwonderde me dat hij, op een moment dat de stad Nijmegen in zo’n
groot gevaar verkeerde, opdracht zou geven om versterkingen af te breken die
juist belangrijk waren voor het behoud ervan. Daarom gehoorzaamde ik niet
aan het eerste bevel en evenmin aan het tweede. Maar toen er een derde en
ook nog een vierde kwam, zag ik me genoodzaakt het toch te doen. Hierdoor is
mij duidelijk geworden dat datgene wat er gezegd werd wel eens waar [127] zou
kunnen zijn, iets wat degenen die daar aan het Hof verkeren beter weten dan
ik.35
28 De schansen te Delfzijl, de Opslag, Enumatil en Lettelbert.
29 Op 15 juli 1591 arriveerde Maurits met een deel van het leger in de buurt van Steenwijk (Bor xxviii 32v).
Het plan was die stad aan te pakken, omdat de koninklijken van daaruit nog steeds invallen deden in
Friesland. Terwijl hierover werd gesproken, kwam het bericht dat Parma bezig was zijn leger over te zetten
naar de Betuwe en kennelijk van plan was Knodsenburg aan te vallen. Besloten werd daarom in allerijl
naar Gelderland te trekken (Van Reyd ix 173).
30 Het Groninger stadsbestuur had behalve zijn syndicus slechts één burgemeester op reis gestuurd:
Joachim Ubbena. De beide gezanten waren op 3 juli uit Groningen vertrokken en hadden zich op 6 juli
te Marienbaum bij de gouverneur-generaal gemeld. De heren keerden op 9 augustus 1591 in Groningen
terug (DA 836).
31 Zie FV 8, waar Verdugo zijn loyaliteit aan de hertog van Parma betuigt, en FV 95, waar hij meedeelt dat
hij zijn chef niet voor het hoofd wilde stoten.
32 In werkelijkheid zou het nog lang duren alvorens de hertog naar Frankrijk ging. Op 5 augustus vertrok
hij vanuit Nijmegen naar Spa om er te gaan kuren en tegen half september was hij terug in Brussel.
Gedurende het grootste deel van de herfst bleef hij daar. Pas halverwege november vertrok Parma naar
de Franse grens (Bor xxviii 48).
33 Op de oostelijke Maasoever tegenover Cuyk.
34 Het fort Alexander.
35 Met deze kryptische zin lijkt Verdugo te suggereren dat de hertog van Parma ernstige tactische fouten
maakte en om die reden bekritiseerd werd.
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Nijmegen wil geen hulp van Verdugo
Zo gebeurde het dat Zijne Hoogheid nog niet was vertrokken, of de stedelingen traden in onderhandeling met de vijand. Die begon meteen met enige
troepen op te marcheren naar de stad, stroomopwaarts langs de rivier. Toen ik
dit hoorde, vertrok ik met wat ruiters en infanteristen daarheen. Het krijgsvolk
van de vijand maakte halt bij Tiel en ik stopte bij de Maas. Daar besloot ik met
een deel van mijn mensen naar de stad te gaan en, tegen de verwachting van
Nicolò Basta en de andere kapiteins die mij vergezelden, trok ik de stad binnen
met twee ruitercompagnieën. De rest liet ik buiten. Ik liet het stadsbestuur bij
elkaar roepen ten huize van Monsieur de Guilain, de gouverneur van de stad.
Ik hield hun voor dat ze, als ze de stad veilig wilden stellen, meer krijgsvolk
binnen zouden moeten laten, dat ik daarvoor troepen had meegebracht en dat
ze de versterkingen konden krijgen die ze maar wilden. Ik bood het hun driemaal aan, maar telkens wezen zij mijn aanbod af.36
Toen ik zag dat ze niet van hun stuk te brengen waren, verliet ik de stad
weer en begaf me naar Middelaar. Daar verzamelde ik een groot aantal dorpelingen uit de omtrek om de sterkte ter plaatse te ontmantelen, zoals Zijne
Hoogheid me had bevolen. Aan Monsieur van Rijneveldt deelde ik mede dat
hij hetzelfde moest doen met de schans van Rees en dat hij het geschut en de
munitie vandaar stroomopwaarts naar Rheinberg37 moest brengen, waar het
tegenwoordig is.
Omdat zowel de ruiterij als de infanterie gebrek leden, ging ik met het leger
op leeftocht uit waar ik het maar kon vinden. Zo waren steeds de voorzieningen geregeld wanneer ze me opdrachten gaven. Toen ik mij tussen Maastricht
en Roermond bevond, kreeg ik het bericht dat graaf Maurits met zijn leger naar
Nijmegen onderweg was. Om althans datgene te doen wat in mijn vermogen
lag en om te voorkomen dat mij later de schuld zou worden gegeven, selecteerde ik uit het hele leger twee- à drieduizend losse manschappen.38 Ofschoon
de twee Duitse regimenten van de [128] graven van Berlaymont en Aremberg39
al een hele tijd ontevreden waren en hadden gezworen dat ze niet weer de
Maas over zouden gaan in de richting van Brabant zonder te zijn betaald,
accepteerden ze mijn belofte dat ik hen naar dezelfde plaats zou terugbrengen
en trokken bij Venlo de Maas over.40 Ik koos die route uit veiligheidsoverwegingen, omdat graaf Maurits zich al in de buurt van de stad Nijmegen bevond.
Daardoor was het gevaar groot dat mijn onderneming zou mislukken, wanneer
ik de weg langs de Maas41 nam. Zelfs wanneer de stad al verloren was, zo dacht
ik, of als de Nijmegenaren mij en mijn krijgsvolk de toegang zouden weigeren,
zou ik op zijn minst de stad Grave kunnen veiligstellen. Die stad was van groot
belang, maar verkeerde in ernstig gevaar door de afwezigheid van de gouver36 De Nijmegenaren hadden voor de verdediging van hun stad zelf twee vendels soldaten aangenomen (Bor
xxviii 34).
37 Rheinberg was een jaar tevoren (op 3 februari 1590) door de Staatsen overgedragen aan Karel van
Mansfeld (Bor xxvii 11v). De Vooght van Rijneveldt voerde het commando over de koninklijke vestingen
te Rees en Rheinberg.
38 Vanwege de moeilijke omstandigheden en de als gevolg daarvan geringe betrouwbaarheid van de troepen, kon Verdugo geen complete eenheden inzetten, maar moest hij zijn manschappen selecteren.
39 De regimenten van Florent van Berlaymont en Karel van Aremberg bestonden uit Hoogduitse infanteristen.
40 Sc. in westelijke richting.
41 De route langs de oostelijke oever van de Maas.
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neur, Matheo de Castelo, en vanwege de geringe omvang van het garnizoen
daarbinnen.

Het zuidelijke strijdtoneel.

Ik begaf me dus daarheen en maakte mijn aanwezigheid op alle mogelijke
manieren kenbaar aan de heer van Guilain, de gouverneur van Nijmegen. Ik
liet hem weten dat ik me bij hem wilde voegen en dat hij met de soldaten die
hij tot zijn beschikking had42 een stadspoort moest bezetten. Zodra hij me zou
laten weten dat hij dit had gedaan, zou ik met mijn mensen stroomopwaarts
komen, waarbij ik gebruik kon maken van een niet in het oog lopende en goed
beschutte route. Maar de Nijmegenaren waren ten opzichte van de soldaten
van de koning in die stad in de meerderheid en maakten zich meester van de
poorten. Ze zeiden de gouverneur dat noch hij, noch iemand van ’s konings
42 De hertog van Parma had bij zijn vertrek uit Nijmegen slechts één vendel Duitse infanterie achtergelaten
(Bor xxviii 34).
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soldaten bij de poorten in de buurt mocht komen, anders zouden ze gehakt van
hem maken. Vervolgens gingen ze onderhandelen met de vijand.43
Verdugo slaagt erin soldaten Grave te laten binnentrekken
Toen ik vernam wat [129] er aan de hand was, hield ik de stad voor verloren en besloot Grave veilig te stellen. Door de soldaten daarbinnen werd ik
gewaarschuwd dat het met de burgers niet goed zat en dat zij de soldaten in
aantal de baas waren. Ik liet daarom de infanterie die ik bij me had in die
richting opmarcheren en ging zelf een eindje vooruit. Ik liet de burgemeesters aan de poort komen en hield hun voor dat het beter zou zijn die soldaten
binnen te leggen dan hen buiten te houden en hen schade te laten aanrichten
in de omgeving. Ik beloofde de soldaten te onderhouden zonder schade voor
de stad. Ze antwoordden me dat ze hierover met de burgers zouden praten,
maar dat ze bang waren dat ze het niet voor elkaar zouden kunnen krijgen.
Anderen hadden hetzelfde ook wel eens beloofd, maar waren hun belofte niet
nagekomen. Ze gingen de stad in en keerden terug met het besluit: de burgerij
wenste op geen enkele wijze de soldaten binnen te laten. Als ik zou proberen
hen toch binnen te krijgen zouden de burgers in opstand komen en de wapens
opnemen.
Omdat ik mij verzekerd wist van de soldaten die bij de poort op wacht
stonden, liet ik hen de burgemeesters buiten vasthouden, stelde me aan het
hoofd van de soldaten en gaf bevel dat ze me allen met stille trom zouden
volgen. Zo trok ik binnen zonder enige schade en begaf me naar de burcht,
waar ik de Duitsers onderbracht. De soldaten van de andere naties, zoals de
Italianen, de Ieren en de Walen, verdeelde ik over de gasthuizen, wachtposten
en enkele leegstaande huizen. Ik stond niet toe dat ook maar iemand van hen
een huis betrad waarin zich burgers bevonden. Een proviand-commissaris,
Remacle Robertin geheten, hielp me dit krijgsvolk levensmiddelen te geven,
brood, kaas en bier. Daarmee toonde hij zich een goed en getrouw dienaar van
Zijne Majesteit.
Enige gearresteerde vijanden, die op de hoogte konden zijn van de geheimen van hun leger, vertelden me later dat ik de stad Grave maar net op tijd
was binnengetrokken. Had ik dat niet gedaan, dan zou ze al met de vijand tot
een vergelijk zijn gekomen. Ook al was dat misschien niet echt zo, ik kan op
zijn minst verzekeren dat het gevaar hiervoor wel aanwezig was.
Een paar dagen later kwam van de andere kant van de rivier Monsieur de
Guilain – de stad Nijmegen had zich reeds tegen zijn zin overgegeven aan de
vijanden – met alle troepen die in die stad hadden gelegen. De arme edelman,
buitengewoon trouw aan Zijne Majesteit als hij was, was zo [130] treurig en
terneergeslagen door het gebeurde, dat ik bang was dat hij ter plekke zou
sterven. Hij was er vele maanden ziek van. Het is tenslotte zo dat ongelukken
meestal veroorzaakt worden door onachtzame en zorgeloze lieden en dat mensen zoals hij ervoor moeten boeten en eronder lijden.
Ik legerde ook die soldaten binnen [de muren van Grave], omdat ik hen
niet buiten kon laten blijven en gaf hun dezelfde voorzieningen als de ande-

43 Nijmegen gaf zich op 21 oktober 1591 aan Maurits over.
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ren. Enkele dagen later arriveerde Matheo de Castelo44 uit Doornik, waar zijn
vrouw zich bevond.
Nadat graaf Maurits in de stad Nijmegen orde op zaken had gesteld trok
hij zich terug. Ik wilde [in Grave] hetzelfde doen en zei de gouverneur dat hij
me moest laten weten hoeveel troepen hij nodig had, dan zou ik de benodigde
soldaten bij hem achterlaten. Verder uitte ik tegenover hem mijn verbazing
over het feit dat hij daar in de stad zoveel geschut had, maar over zo weinig
buskruit beschikte. Het was zo weinig, dat ik me genoodzaakt had gezien het
op eigen kosten te laten maken ten tijde van mijn verblijf aldaar. Ik wees hem
erop hoe hij aan een voldoende voorraad buskruit kon komen. Ik liet enkele
compagnieën Italianen achter waarom hij met name had gevraagd, en keerde
terug naar de plaats waar ik het leger had achtergelaten.45 Het grootste deel
daarvan liet Zijne Hoogheid oproepen voor de veldtocht naar Frankrijk, die
nog altijd niet was begonnen.46 Het werd opgehaald door de veldoverste Don
Gaston Espinola. Maar de twee Hoogduitse regimenten sloegen compleet aan
het muiten en legerden zich op eigen houtje tussen Maastricht en Luik.
De werving van nieuwe troepen mislukt
Rond deze tijd gaf Zijne Hoogheid aan hertog Maurits van Saksen opdracht
om hier in de provincie Lingen een Duits infanterieregiment te lichten.47 [De
hertog] bracht voldoende mannen bij elkaar, maar verwoestte het land. Daarna
namen zijn mensen het regiment mee naar Keulen. Onderweg daarheen richtte
het veel schade aan in de streken waar het doorheen trok en zo viel het vanzelf uit elkaar. De hertog, de kapiteins [131] en degenen die van het regiment
waren overgebleven, wisten dat ik in Maastricht was en kwamen daarheen
om met mij te overleggen. Op grond van een brief van Zijne Hoogheid aan de
hertog vroegen ze mij om onderdak en onderhoud. Ik antwoordde hun wat
de bedoeling van Zijne Hoogheid was: nadat het gemonsterd was moest het
regiment worden samengevoegd met het leger waarover ik het bevel voerde.
Een monstering had echter niet plaatsgevonden en het leger48 was inmiddels
naar Brabant gegaan. Daarom kon ik geen gevolg geven aan hetgeen [de hertog
van Saksen-Lauenburg] mij vroeg. Ik zei dat hij er goed aan zou doen om met
Zijne Hoogheid te gaan praten; ik had immers in dat land niets te zeggen. Hij
deed wat ik hem adviseerde.
God weet hoe het komt dat dit regiment is verlopen en waarom het niet
gemonsterd werd, net zoals gebeurde met dat van zijn broer Frans, dat ook
hier in het land was gelicht en ook verliep.49 Ze waren beide hard nodig voor
de dienst van Zijne Majesteit. Het enige resultaat van deze troepenwervingen
was, dat tegelijkertijd het geld van de koning verloren ging, het land werd
verwoest en ook luitenant-kolonel Tiesselink te gronde ging.
44 De gouverneur van Grave.
45 Tussen Roermond en Maastricht. Zie hierboven, FV 127 onderaan.
46 Zie hiervoor de brief van Parma aan Verdugo uit Valenciennes van 25 november 1591 (LCV 130 noot 1).
De landvoogd droeg Verdugo tevens op terug te keren naar ‘Friesland’, omdat diens aanwezigheid in
Gelderland na de val van Nijmegen niet meer nodig was.
47 Volgens Van Reyd was het niet Maurits, maar zijn broer Magnus van Saksen-Lauenburg, die troepen voor
de koning wierf (Van Reyd x 216).
48 De strijdmacht die in Gelderland onder commando van Verdugo had gestaan.
49 In 1593. Zie hieronder, FV 168.
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Verdugo gaat naar Brussel, wordt gouverneur van Gelderland en moet
naar Düsseldorf
Nadat Zijne Hoogheid naar Frankrijk was vertrokken,50 schreef ik de graaf van
Mansfeld, die in zijn plaats regeerde.51 Omdat hij me naar mijn gouvernement
wilde laten terugkeren, vroeg ik hem of het hem zou believen mij wat geld te
geven voor het krijgsvolk daar.52 Hij beval me naar Brussel te komen om het
geld op te halen; ik ging er dus heen en bleef daar een paar maanden om erom
te vragen, zonder het echter te krijgen.53
In deze tijd kwam de hertog van Kleef te overlijden.54 Omdat het nodig was
[132] dat er iemand namens de koning naar de begrafenis werd gezonden55 en
ook dat er iemand aan het hoofd van het gouvernement van Gelderland zou
worden gesteld,56 wees Zijne Excellentie mij daarvoor aan, ofschoon ik voor
beide zaken weinig geschikt was. Hij gaf me geen enkele voorziening mee,
noch voor mijn eigen gouvernement, noch voor dat andere. Het bedrag dat hij
me aan reisgeld meegaf was nauwelijks genoeg om het escorte te betalen voor
het traject van Brussel naar Namen, dat destijds erg gevaarlijk was. Hij beval
me ook om, nadat ik deze opdracht had uitgevoerd, naar Maastricht terug te
keren, omdat het – gelet op het grote belang van die stad – nodig was dat er een
betrouwbaar persoon was, nu Zijne Hoogheid de gouverneur [van die stad]
met zich mee had genomen naar Frankrijk. Toen ik op de genoemde reis57 deze
stad passeerde, waarschuwde ik kapitein Limburg, die er het bevel voerde, dat
hij op zijn hoede moest zijn, want ik wist dat de vijand een aanval tegen die
stad wilde ondernemen.58 Ik beval hem om, zolang men wist dat de vijand te

50 Het heeft tot 15 november 1591 geduurd vooraleer de gouverneur-generaal, gehoorzamend aan het bevel
van de koning dat hem in juli bij Nijmegen was bezorgd, naar Frankrijk vertrok om de protestantse koning
Henri IV te bestrijden.
51 De hertog van Parma werd tijdens zijn afwezigheid vervangen door de 74-jarige graaf Peter Ernst van
Mansfeld. De verhouding tussen de landvoogd en zijn tweede man was echter zo slecht, dat ze nauwelijks met elkaar communiceerden. De graaf liet de koning weten, dat de gouverneur-generaal was vertrokken zonder hem de nodige informatie te geven en hem zelfs niet had verteld waar hij heen ging. Hij had
alleen gezegd dat hij – Mansfeld – zich nergens mee moest bemoeien (CPH iii nr. 1520).
52 Verdugo ging ervan uit dat hij van zijn schoonvader gemakkelijker de noodzakelijke hulp zou kunnen
krijgen dan van de gouverneur-generaal zelf. Zodra Farnese uit Brussel was vertrokken, schreef hij vanuit
Maastricht aan Groningen dat hij naar het Hof zou gaan om de middelen los te krijgen die hij nodig had.
‘Als ik nu mijn zin niet krijg ga ik naar Spanje om hulp te halen’ (17 november 1591, rvr 1463.159.4).
53 Verdugo verwart de gebeurtenissen van de winter 1590/1591 met die van 1591/1592. In beide perioden
bezocht hij het Hof en beide keren werd hij door zijn superieuren met lege handen naar zijn gouvernement teruggestuurd. In de winter van 1590/1591 bracht hij drie maanden in Brabant en Luxemburg
door, maar in 1592 bevond hij zich alleen halverwege januari aan het Hof (zie hierboven, FV 114-116, rvr
1463.169.2 en CPH iv nr. 48).
54 Hertog Willem V van Kleef overleed op 25 januari 1592. Bij leven had hij onder druk van de regering
te Brussel maatregelen moeten nemen tegen de oprukkende reformatie in zijn landen. De graaf van
Mansfeld meldde dit overlijden aan de koning bij brief van 29 januari 1592. Hij wees er daarbij op dat de
schoonzonen van de overledene wellicht een poging zouden doen om het calvinisme ruim baan te geven
(CPH iv nr. 31).
55 De nieuwe hertog Johan Willem en zijn zusters hadden er bij de regering te Brussel op aangedrongen,
dat er bij de uitvaart van hun vader te Düsseldorf een officiële vertegenwoordiger van de Spaanse koning
aanwezig zou zijn (CPH iv nr. 71).
56 Van 1589-1592 was Marc de Rye, markies van Varambon, ’s konings gouverneur van Gelderland. Door zijn
benoeming tot gouverneur van Artois was de functie weer vacant geworden.
57 De reis vanuit Brabant naar het hertogdom Kleef. Deze moet begin maart 1592 hebben plaatsgevonden.
58 Halverwege februari waren er al geruchten dat de Staatsen iets tegen Maastricht van plan waren (CPH iv
nr. 47).
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velde was, de bolwerken elke nacht met al zijn krijgsvolk bezet te houden en
overdag de wacht bij de poorten te verdubbelen.
Maurits probeert Maastricht te verrassen (18 maart 1592)
Graaf Maurits kwam en probeerde inderdaad de wallen te beklimmen, maar
gelukkig slaagde hij er niet in de stad te veroveren.59 De kapitein had een
buitensporige zorgeloosheid aan de dag gelegd, ofschoon hij door de gouverneur van Weert gewaarschuwd was dat de vijand in aantocht was. Omdat hij
deze waarschuwing niet aan de magistraat had doorgegeven, had hij zich de
haat van het volk daar op de hals gehaald. Toen ik op mijn terugreis weer [in
Maastricht] was, drongen ze er bij mij krachtig op aan dat ik hem zou straffen.
Ze zeiden over aanwijzingen te beschikken dat hij niet getrouw was. Deze aanwijzingen waren naar mijn idee echter niet voldoende om leven en eer te ontnemen aan een soldaat, die ik vanaf het begin van deze oorlog Zijne Majesteit
goed en getrouw heb zien dienen.
Korte tijd daarna kwam de gouverneur60 uit Frankrijk. Dit gebeurde omdat
[Zijne Hoogheid] te weten was gekomen dat ik mij [in Maastricht] bevond, hetgeen hem of de een of andere dienaar bij hem niet beviel. Ik keerde daarom
terug naar Geldern. De Maastrichtenaren procedeerden tegen Limburg om hem
vandaar te verjagen. Zodoende kwam hij mee met het regiment van de prins
van Chimay61 en diende als een zeer eervol soldaat tot zijn dood.
Ondanks dit alles ben ik op pad gegaan, dag en nacht, want de tijd [133] was
kort, en met veel gevaar arriveerde ik op tijd.62 Ik deed wat men mij had opgedragen en was aanwezig bij de begrafenis en de uitvaart van de hertog. Hiervan heb
ik Zijne Excellentie punctueel op de hoogte gesteld, waarna ik scheep ben gegaan
en stroomafwaarts vertrokken ben naar Gelderland, waar ik veel meer geld heb
uitgegeven dan ik had.63

59 De mislukte aanslag van prins Maurits op Maastricht vond plaats op 18 maart 1592. Verdugo bevond zich
die dag te Neuss en stond op het punt om naar Rheinberg te vertrekken.
60 Sc. van Maastricht.
61 Charles (II) de Croy, prins van Chimay, was in 1592 commandant geworden van het Waalse regiment van
Haultepenne.
62 Verdugo suggereert dat de uitvaart van de hertog van Kleef plaatsgreep na Maurits’ aanval op Maastricht
(18 maart 1592) en zijn eigen terugkeer naar die stad. In werkelijkheid was het andersom. Na een gevaarlijke reis arriveerde Verdugo op 9 maart 1592 – net op tijd voor de uitvaart – in het tegenover Düsseldorf
gelegen Neuss (LCV, Appendix, nr. xi).
63 Na de begrafenis van de hertog van Kleef is Verdugo nog zeker tot 18 maart 1592 – de dag waarop
Maurits probeerde Maastricht te verrassen – te Neuss gebleven. Hij moest daar overleg voeren met de
kanselier van Gelderland en de commandant van de koninklijke troepen in de Rijnsteden. Deze moesten
overeenkomstig de toezegging van de gouverneur-generaal worden ontruimd en teruggegeven aan de
keurvorst van Keulen. Verdugo kon echter weinig uitrichten, omdat hij niet beschikte over het geld dat
hiervoor nodig was – de troepen weigerden weg te gaan wanneer ze niet betaald kregen. Vanuit Neuss
reisde Verdugo per schip naar Rheinberg, waar hij in ieder geval op 20-22 maart verbleef. Hij zal die plaats
hebben bezocht om te praten met de garnizoenscommandant aldaar, Rijneveldt. Op 27 maart vinden we
hem, in overeenstemming met de opdracht die hij van de graaf van Mansfeld had gekregen, weer terug
in Maastricht. Hier bleef hij tot en met 22 april. De dag daarop is hij naar Gelderland vertrokken.
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[134]

Boek IX — 1592
Verdugo keert terug naar zijn gouvernement, maar kan niet verhinderen
dat de Staatsen de stad Steenwijk veroveren. Hij krijgt versterkingen,
maar deze zijn te zwak. Als er later voldoende hulptroepen komen is het
voor Coevorden te laat en hebben de Staatsen zich al van dit fort meester
gemaakt.
Verdugo begeeft zich naar Friesland en vestigt zich te Coevorden
Toen het voorjaar gekomen was, stelde de vijand zijn leger samen. Ik rapporteerde daarover [aan het Hof]1 en waarschuwde dat hij zonder enige twijfel een
aanval zou gaan plegen op mijn gouvernement. Ondanks al mijn waarschuwingen en de ijver die ik aanwendde, heb ik nooit reële assistentie kunnen
krijgen. Er kwamen alleen beloften.
Reeds was Zijne Hoogheid terug uit Frankrijk. Hij beval me uit Gelderland
terug te keren naar mijn gouvernement, hetgeen ik onmiddellijk deed en wel
met dezelfde hulp en [135] voorzieningen die hij me ook eerder had meegegeven.2 Ik was nog niet aangekomen, of ik hoorde dat de vijand de stad
Steenwijk of Coevorden wilde aanvallen. Ik nam mijn intrek in laatstgenoemde plaats, omdat deze in het midden van mijn hele gouvernement is gelegen.
Hij was evenwel minder goed bevoorraad dan Steenwijk, waar de luitenantkolonel van Monsieur de la Motte3 het bevel voerde over meer dan duizend
soldaten, de bloem van ’s konings krijgsvolk in deze provincie. De overste
was een moedig en verstandig man en daardoor goed opgewassen tegen deze
uitdaging en tegen nog veel meer. Zorgvuldig als hij was, had hij met de hulp
van de inwoners en de soldaten van het garnizoen de stad zo goed mogelijk in
staat van verdediging gebracht. De locatie van de stad maakte het onmogelijk
om haar helemaal volgens de regels te fortificeren, zelfs als men daar alle tijd
voor had.
Toevallig bevond zich in die stad Monsieur van Waterdijk, gouverneur van
Geertruidenberg. Die was daar gekomen in verband met een bepaalde onderneming, waarvan de uitvoering door de koning onze heer was opgedragen
aan zijn dienaar Pedro Ranz.4 Ofschoon bekend werd dat hier sprake was van
1

2

3
4
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Op 25 mei 1592 – slechts enkele dagen voordat Maurits en Willem Lodewijk het beleg van Steenwijk
begonnen – meldde Verdugo nog aan de graaf van Mansfeld dat er tegenstrijdige berichten waren over de
Staatse plannen. De vijand kon het zowel op ‘Friesland’ als op Gelderland voorzien hebben. In afwachting
van meer duidelijkheid had Verdugo besloten in Rheinberg te blijven (LCV, Appendix, nr. xxvii).
Verdugo vergist zich hier in enkele details. Niet Alexander Farnese, maar Mansfeld gaf hem de opdracht
naar ‘Friesland’ te gaan (28 mei 1592; CPH iv nr. 131). De gouverneur-generaal was op dat moment ook
nog niet uit Frankrijk teruggekeerd, zoals Verdugo zich meent te herinneren. Mansfeld zag zich geconfronteerd met een verlammend gebrek aan geld, maar vergat Verdugo niet. Op 18 april 1592 schreef
hij aan de koning dat hij erin geslaagd was om te Antwerpen enig geld op te nemen en dat hij dit naar
‘Friesland’ had gestuurd (CPH iv nr. 107).
Overste Anthonie de Coquel voerde namens Valentin de Pardieu, baron de la Motte aux Bois, het bevel
over het garnizoen te Steenwijk.
De uitgever van de correspondentie van Filips II noemt deze persoon Pedro van Ranst, misschien in de veronderstelling dat de man genoemd is naar de Belgische plaats Ranst. In de aantekeningen van de syndicus van
Groningen wordt ook een Pedro Ranst (‘camerlinck Pieter Rantzius’) genoemd. Deze trad op als een intermediair
tussen de Nederlandse regering te Brussel en het Hof van Filips II in Spanje. Ranz was een van de vertrouwelingen die door de koning naar de Nederlanden waren gestuurd om toezicht te houden op de financiën.
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bedrog en dubbel spel, bleef deze edelman, die een moedig en toegewijd dienaar van Zijne Majesteit was, in de stad. Hij wist dat het vijandelijke leger naar
die stad opmarcheerde, maar wilde de belegering meemaken.5
De Staatsen belegeren Steenwijk
De vijand arriveerde met zijn leger en al zijn oorlogsmaterieel.6 Toen ik had
begrepen dat hij in aantocht was, drong ik in allerijl en met heftigheid bij Zijne
Hoogheid – die bevond zich te Spa om water te drinken7 – en graaf [Peter Ernst
van Mansfeld] te Brussel aan op het sturen van hulptroepen. Toen ik zag dat
dit lang ging duren, heb ik geprobeerd het garnizoen van de stad te versterken
met de weinige mensen die ik had. Ik stuurde kapi- [136] tein Van der Zande8
daarheen met enkele soldaten en het geld dat ik bij me had. Hij deed dat zo
snel en op zo’n manier, dat hij binnen wist te komen zonder enig verlies te
lijden, niettegenstaande de oplettendheid van de vijand en de maatregelen die
hij had genomen om ontzet te verhinderen.
De vijand begon met het aanleggen van loopgraven. Het lukte hem echter
niet om deze te maken zonder grote verliezen te incasseren als gevolg van de
uitvallen die Monsieur de Coquel deed. Deze slaagde er zelfs in vaandels weg
te nemen die de vijand daar in de loopgraven had. Daarna installeerden de
belegeraars hun geschut aan twee kanten. Aan elke zijde plaatsten ze dertig
stukken en nog eens twee elders, die een molen beschoten die gebouwd was
om water in de gracht te pompen.
Het bombardement begon om vijf uur ’s morgens en duurde tot vijf uur
’s avonds, het meest verschrikkelijke dat men in deze oorlog gezien heeft.9
Omdat de vijand dacht dat er voldoende vernield was om een stormloop te
wagen, stelde hij zijn leger in slagorde op. Eén van de drie kapiteins die de
verwoestingen aan het opnemen waren die met de beschieting waren aangericht, vond de dood aan de rand van de gracht. Zij stelden vast dat het bombardement maar weinig effect had gehad, dat de palissade intact was en goed
bewaakt werd door musketiers en haakbusschutters.10 Daarom trokken ze
zich voor die nacht terug naar hun kwartieren. Meteen daarna begonnen ze de
gracht dicht te gooien en op drie plaatsen loopgraven aan te leggen tot aan de
muren van de stad. Verder maakten ze, na een beschieting van de poorttoren
waarover kapitein Bartholomeo Sánchez het bevel voerde, een tweetal ondergrondse gangen.
5

Verdugo was blij dat Maurits en Willem Lodewijk het sterke Steenwijk aanvielen en niet een van zijn
andere – veel zwakkere – steunpunten, zoals Oldenzaal of Groenlo. Ook in het Staatse kamp werd betwijfeld of Steenwijk wel een verstandige keus was. Volgens de critici was succes allerminst verzekerd en zou
het Staatse leger naast deze belegering de hele zomer niets anders kunnen doen (Van Reyd ix 178).
6 Het beleg van Steenwijk begon op woensdag 27 mei 1592.
7 De gouverneur-generaal was eind april 1592 te Caudebec (aan de Seine tussen Le Havre en Rouen)  
gewond geraakt door een haakbusschot in de arm. Ofschoon de dokters zijn wond niet ernstig noemden,
liet zijn gezondheid zeer te wensen over. Parma besloot daarom zijn verblijf in Frankrijk af te breken en
in Spa te gaan kuren. Hij kwam daar medio juni 1592 aan en zou er tot midden oktober 1592 blijven (De
Schepper, ‘De katholieke Nederlanden’, 280).
8 Ricquin van der Zande was hopman in het regiment van graaf Herman van den Berg.
9 De beschieting begon op 13 juni 1592 (MH ii 119v). Volgens kroniekschrijver Phebens was het kanongebulder op een afstand van tien mijlen tegen de wind in te horen (EEPh 133).
10 Met de palissade worden de in de gracht geheide palen bedoeld die moesten voorkomen dat aanvallers
de gracht konden doorwaden of overzwemmen.
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Ik hield geen moment op met het aandringen op hulp, want ik zag wel wat
voor prachtige gelegenheid de vijand bood om een deel van zijn leger uit te
schakelen – tenminste als ik daarvoor de soldaten zou hebben.11 Hij had zijn
cavalerie op grote afstand van zijn voetvolk gelegerd. Wanneer ik een brug
veroverde – die niet werd bewaakt – en die vernielde, zouden zijn ruiters de
infanterie op die plaats niet te hulp kunnen komen. In het legerkamp was
ook maar één straat waarlangs de cavalerie een uitval kon doen, terwijl overal
elders moerassen waren. Daardoor zou [ons] voetvolk [hem] zware verliezen
kunnen toebrengen zonder last te hebben van [zijn] ruiterij. Wanneer ik genoeg
infanterie had gehad zou, met Gods hulp, weinig of niets van [die ruiterij] me
ontkomen zijn. En als deze verloren was, zou de stad gered zijn geweest en
zou de vijand op zijn minst zijn geschut niet hebben kunnen terugtrekken. De
rivier waarlangs hij het had aangevoerd was namelijk droog komen te staan en
het weer was dusdanig, dat ze op geen enkele manier te bevaren was.
[137] De vijand ging door met graven en mineren aan de buitenkant van
de stad. Hij had twee houten torens gebouwd, de ene groter dan de andere. Ze
waren voorzien van scharnieren en schroeven, zodat men de onderdelen ervan
op een veilige plaats in elkaar kon zetten en ze vervolgens met behulp van
wielen en andere technische voorzieningen in hun geheel kon plaatsen waar
men maar wilde. Ze waren zo vernuftig gebouwd, dat op de verschillende verdiepingen ervan vele soldaten beschutting konden vinden tegen haakbus- en
musketvuur, terwijl ze zelf van daaruit vrij zicht hadden op het bolwerk en de
straten en huizen daarachter, en veel schade aanrichtten.12

11 Het Groninger stadsbestuur koesterde dezelfde gedachte. Op 24 juni 1592 schreef het aan Mansfeld: ‘Er
is een gouden kans om de vijandelijke macht te breken. Er staan vijftig of zestig stukken geschut voor
Steenwijk, maar de beschieting heeft nog niets uitgehaald. Het moreel onder de Staatse troepen is laag
en er is maar weinig voetvolk. Wanneer er een ontzettingsleger komt, krijgen ze hun geschut nooit op
tijd weg; denk aan het psychologisch effect dat de redding of de val van Steenwijk in deze contreien zal
hebben’ (MH ii 123-124).
12 De hier beschreven aanvalstorens waren ontworpen door de Staatse hopman Johan van den Corput. Er
zijn diverse beschrijvingen van dit staaltje van technisch vernuft, die op onderdelen enigszins van elkaar
verschillen. De vierkante, van masthout opgebouwde toren, ook wel ‘lijmstang’ genoemd, telde negen
verdiepingen, was vermoedelijk zo’n 27 meter hoog en had aan de onderzijde een breedte van ruim elf
meter. Aan de bovenkant bedroeg de breedte ruim zeven meter. Het gevaarte stond op zes wielen en kon
dus in zijn geheel verplaatst worden. Op de bovenste verdiepingen waren borstweringen van eiken planken aangebracht, die bestand waren tegen musketschoten. Het geheel bestond uit afzonderlijk gemerkte
losse onderdelen en kon met schroeven in elkaar worden gezet en ook weer gemakkelijk gedemonteerd.
In het Staatse leger werd de toren daarom ook wel ‘schroevenburg’ genoemd. Een andere benaming was
‘kiek-in-de-pot’, omdat men vanaf de bovenste verdieping van de toren in een belegerde stad kon kijken.
Van den Corput zorgde voor de noodzakelijke stijfheid van zijn constructie door de zolderingen en zijden
van Andreaskruisen (‘Bourgondische kruisen’) van lichte sparren te voorzien. De toren was zoveel mogelijk à jour (‘doorluchtich’) gehouden, opdat hij zo min mogelijk door kanonvuur kon worden beschadigd
(Van Reyd ix 177, Bor xxix 20v).
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Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXIX fol. 19v.

Toen Monsieur de Coquel dit zag, plaatste hij twee stukken artillerie achter
een huis en beschoot daarmee de torens. De grootste stelde hij buiten gevecht
en de andere richtte weinig schade aan. Op het bolwerk waren de vijanden al
zover gevorderd, dat ze piek aan piek tegenover de onzen stonden. Ze waagden
het echter niet een stormaanval te doen. Om de verdedigers grotere verliezen
te kunnen toebrengen liet de vijand verschillende keren vals alarm slaan.
Hij hield zijn complete geschut dan schietklaar en wanneer onze soldaten,
in afwachting van de aanval, hun defensieve posten innamen, schoot hij hen
overhoop.
Ik zag dat het ontzet op zich liet wachten en begreep dat de stad gevaar liep
verloren te gaan. Ik wist ook dat er geen beter middel was om dit verlies te verhinderen of op zijn minst – in afwachting van de komst van ontzet – uit te stellen, dan meer mensen daar binnen te brengen en hen van buskruit te voorzien.
Daaraan begonnen de belegerden gebrek te krijgen. Ik waarschuwde daarom
graaf Herman, die zich te Groningen bevond. Ik deelde hem mee dat hij van zijn
kant wat soldaten met zakken buskruit moest sturen en dat ook ik mijn mensen
zou oproepen. Ik gaf de dag, het uur en de plaats aan waar ze bij elkaar zouden
moeten komen, waarna ze zouden moeten proberen binnen te komen.
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Nadat kapitein Van der Zande er met de eerder genoemde versterkingen in
geslaagd was binnen te komen,13 hadden de vijanden aan die kant enkele
schansen gebouwd. Ofschoon die plek erg nat was, bleven er ’s nachts tussen
de beide schansen toch onophoudelijk berichten doorkomen, vanuit de stad en
ook er naar toe. [Onze] soldaten kregen het bevel om dezelfde route te nemen,
en met de gidsen die ik hun had gegeven, gingen ze op weg. De bevelhebber
die ik zelf met het krijgsvolk had gestuurd, wist met zijn mensen binnen te
komen, maar de manschappen die de graaf stuurde slaagden daarin niet. Het
kan zijn dat hun aanvoerder vermoeid was of de moed [138] verloren had,
maar toen hij op een steenworp afstand van de stad was, merkte hij dat er in
de schansen alarm geslagen was en trok zich terug. Veertig of vijftig soldaten
volgden zijn voorbeeld en gingen hem achterna. Bij het aanbreken van de dag
waren de meesten van hen uitgeschakeld. Blijkbaar had [deze bevelhebber]
wel de moed en de kracht voor een zes mijl lange terugtocht, maar niet voor
een opmars van een steenworp ver!14
Steenwijk valt in handen van de vijand
Op dezelfde dag waren de onzen onderhandelingen begonnen met de vijand.
Deze had twee mijnen aangelegd en zijn soldaten op het bolwerk geposteerd.
Dit was mogelijk doordat er aan die kant geen enkele traverse15 was die hun
dit had kunnen beletten. De vijand liet de mijnen springen, hetgeen ons weinig schade berokkende.16 De explosie van één ervan sloeg terug op de vijanden
[zelf] en richtte onder hen een bloedbad aan. Dit kwam door de weerstand van
een verdedigingstoren, waarvan het muurwerk zich in de aarde bevond en
waartegen de mijn was aangelegd.17
Desondanks deden ze aan drie zijden een stormaanval, waarbij ze hun
strijdkrachten vijf maal verversten. De strijd duurde van acht uur ’s morgens
tot zes uur ’s avonds en aan beide zijden vielen vele slachtoffers.18 Onder
13 Zie FV 136 bovenaan.
14 Verdugo’s verhaal – de tekst lijkt hier enigszins bedorven – wordt bevestigd door Van Reyd en Bor.
In de nacht van 1 op 2 juli 1592 kwamen 300 soldaten uit de koninklijke vendels te Coevorden en de
Schuitenschuiversschans bij Groningen, voorzien van leren zakken met 15-16 pond buskruit, over het
moeras. Enkele tientallen soldaten zouden erin geslaagd zijn Steenwijk binnen te komen, onder wie de
kapiteins Hessels en Twickel. Een honderdtal manschappen werd gevangen genomen en enkelen vonden
de dood (Van Reyd ix 181, Bor xxix 21).
15 Zie de toelichting bij FV 56.
16 De edities vertonen in deze passage een opmerkelijk verschil. Die van Lonchay heeft ‘que no fueron de
poco daño’ (‘hetgeen niet weinig schade veroorzaakte’). De vertaling volgt de versie van 1872 (p. 178):
‘que nos fueron de poco daño’ (‘hetgeen ons weinig schade deed’). Deze geeft Verdugo’s bedoeling correct
weer. Uit andere verslagen wordt duidelijk dat de grootste mijn (in het Oosterbolwerk) weinig tot geen
effect had, maar dat de kleinste (bij de Onnapoort aan de zuidzijde van de stad) een bres sloeg die breed
genoeg was om 14 man tegelijk door te laten. Het door de explosies opgeworpen materiaal sloeg, zoals
Verdugo ook zelf in het vervolg van zijn verhaal vertelt, in hoofdzaak terug op de aanvallers. In de Staatse
loopgraven werden 32 man bedolven door de neerstortende aarde (Van Reyd ix 181 en Bor xxix 21).
17 De editie van 1872 heeft ‘enterrado’, maar Lonchay meent dat het ‘enterrada’ moet zijn. De uitgever
vergist zich echter, want het onderwerp van dit voltooid deelwoord is niet ‘mina’ (‘mijn’), maar ‘turreon’
(‘toren’). Verdugo wil zeggen dat een van de onderaardse gangen tegen een muurtoren liep. Men had de
middeleeuwse stenen verdedigingswerken van Steenwijk ‘gemoderniseerd’ door ze in aarden wallen ‘in
te pakken’. De Staatsen hadden hun mijn in de wal gegraven, maar ze stak niet diep genoeg om onder
de toren te komen. Doordat Lonchay deze technische details niet helemaal heeft begrepen, heeft hij ook
‘juntó’, waar de editie van 1872 het betere ‘junto’ heeft.
18 De hier beschreven gevechten vonden plaats op 3 juli 1592.
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de onzen sneuvelden drie kapiteins: graaf Lodewijk (een broer van graaf
Herman19), kapitein Blondel van het regiment van Monsieur de la Motte en
kapitein Hessels van mijn regiment. Graaf Maurits werd gewond door een
haakbusschot in zijn gezicht.
Toen de onzen tenslotte inzagen dat er geen nieuws was over ontzet, dat de
vijanden al ver gevorderd waren op het bolwerk, dat er aan onze kant velen
gewond waren en allen uitgeput door de zware arbeid en strijd, heropenden
zij de onderhandelingen met de vijand. Deze liepen uit op de overdracht van
de stad aan de tegenpartij. Eén van de artikelen was, dat ze het land moesten
verlaten, de Rijn oversteken en binnen zes maanden niet meer konden terugkeren. Hiermee waren de belangen van de koning allerminst gediend, omdat
het, zoals ik al gezegd heb, zulke goede soldaten waren en ik weinig hoop had
andere te zullen krijgen om de vijand te weerstaan.20
Ontzet blijft uit en de Staatsen slaan het beleg voor Coevorden
[139] Ik stelde Zijne Hoogheid te Spa en de graaf van Mansfeld te Brussel van
alles op de hoogte en smeekte hen mij te helpen. Ik wees hen erop dat de vijand zozeer had geleden, dat hij zich binnen anderhalve maand niet zou kunnen
herpakken om te velde te trekken, want er werd verteld dat hij meer dan 2000
man had verloren.21 Inderdaad had hij de genoemde tijd nodig om zijn mensen op adem te laten komen en het leger op orde te brengen. Omdat de heren
daar aan het Hof niet op tijd voor hulptroepen hebben gezorgd, kon echter
geen gebruik gemaakt worden van de periode waarin de vijand niet te velde
was22 en ook niet van die, gedurende welke hij bezig was zich te hergroeperen.23 Wanneer het hun echter zou hebben beliefd me te helpen en als ze me de
nodige troepen hadden gestuurd toen ik daarom vroeg, dan zou ongetwijfeld
datgene zijn voorkomen wat vervolgens gebeurde. Tenslotte wist ik met mijn
heftig aandringen te bereiken, dat Zijne Hoogheid en Zijne Excellentie beslo19 Graaf Lodewijk van den Berg (1572-1592) was reeds op 16 juni 1592 gesneuveld, nadat hij, staande op het
bolwerk bij de Woldpoort, door een kogel in het hoofd was getroffen (DA 852).
20 De overgave van Steenwijk vond plaats op zaterdag 4 juli 1592. Over de omvang van de verliezen bestaat in
de bronnen geen eenstemmigheid. Verdugo meldde zelf op 6 juli 1592 vanuit Coevorden aan Peter Ernst van
Mansfeld dat de verdedigers meer dan 130 man hadden verloren en dat meer dan de helft van het garnizoen
naar de Staatse zijde was overgelopen. Deze mannen waren ten einde raad geweest wegens het uitblijven
van ontzet (CPH iv nr. 167). Volgens Bor waren de verliezen veel groter, maar liefst 350 man. Volgens hem
verlieten op 5 juli 1592 gouverneur Anthonie de Coquel en de heer van Waterdijk met 881 overlevenden
(waaronder 263 gewonden) de veroverde stad (Bor xxix 19 en 21v, Van Reyd ix 176).
21 Verdugo schreef aan de gouverneur-generaal dat Steenwijk gered had kunnen worden als het ontzet op
tijd was gekomen, en dat men een mooie gelegenheid voorbij had laten gaan om het Staatse leger voor
de rest van het seizoen uit te schakelen. Verder waarschuwde hij dat Groningen nu wel met de vijand zou
gaan onderhandelen (CPH iv nr. 175). Aan Mansfeld meldde hij dat hij ter ondersteuning van Steenwijk
troepen had moeten lichten uit alle overige reguliere garnizoenen en dat hij daarom dringend versterking
nodig had (7 juli 1592; CPH iv nr. 167).
22 Doordat hij voor Steenwijk lag.
23 Verdugo’s schatting dat de Staatsen anderhalve maand nodig hadden om te bekomen van de verliezen
die ze voor Steenwijk hadden geleden, bleek onjuist. Het Staatse leger trok ruim twee weken na de verovering al weer van die stad op en verscheen enkele dagen later voor Coevorden (26 juli 1592). De Staatse
legerleiding heeft na de verovering van Steenwijk wel enige tijd nodig gehad om de eigen prioriteiten
vast te stellen. De Staten van Holland wilden de campagne in Oost-Nederland stoppen. Voor hen was
het genoeg dat de vijand geen toegang meer had tot de Zuiderzee, zodat Holland zelf veilig was. Ook
degenen die in de oostelijke Nederlanden wilden doorvechten waren het onderling oneens. De Friezen
wilden vooral Groningen uitschakelen, terwijl de Overijsselaars en Geldersen het koninklijke leger de pas
wilden afsnijden door Twente en de Achterhoek in bezit te nemen (Van Reyd ix 184-185).
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ten me hulptroepen te sturen.24 Maar ondertussen had de vijand zijn leger weer
op orde gebracht en marcheerde hij in de richting van Coevorden. Nadat ik die
plaats had voorzien van geschut, munitie en soldaten,25 liet ik graaf Frederik
daarbinnen achter en begaf me zelf naar Groenlo om daar te wachten op het
hulpleger, want ik had bericht gekregen dat het onderweg was.
De vijand kwam en sloeg het beleg voor de vesting Coevorden.26 Maurits
liet zijn neef, graaf Willem, aan het hoofd van de belegering achter en vertrok
zelf met een deel van het leger en de artillerie om de stad [140] Ootmarsum
te belegeren. Hij verscheen zo onverwachts voor die stad, dat Mendo, die
zich met mijn compagnie daarbinnen bevond en die ik op het hart gebonden
had dat hij zich niet moest laten insluiten, zich tussen de vijanden door een
weg moest banen om met de compagnie een goed heenkomen te zoeken naar
Oldenzaal. Een andere compagnie van mijn regiment liet hij in Ootmarsum
achter.27 Graaf Maurits legde zijn loopgraven aan en terwijl hij bezig was zijn
geschut op te stellen, doodden de onzen Monsieur de Famars.28 Na het bombardement gaf de stad zich over op dezelfde voorwaarden als die welke in het
geval van Steenwijk waren gehanteerd.29
Terwijl [graaf Maurits] bij deze belegering aanwezig was, naderde zijn neef
de voorburcht van Coevorden, die geen andere versterkingen had dan een
enkele gracht.30 Graaf Frederik verdedigde haar enkele dagen, totdat Maurits
terugkwam van het beleg van Ootmarsum.31 De vijanden waren al eens binnen de voorschans geweest, maar de onzen wisten hen er weer uit te gooien.
De graaf zag echter wel in, dat hij haar uiteindelijk niet zou kunnen houden.
Daarom stak hij haar in brand en trok zich terug in de vesting. Ondertussen was
24 Verdugo meldt het besluit van het Hof om troepen naar het noorden te sturen pas na zijn beschrijving van
de val van Steenwijk. In werkelijkheid was de graaf van Mansfeld toen al enkele weken bezig onderdelen
bijeen te brengen die Verdugo te hulp moesten komen. De hulpoperatie kwam echter uiterst moeizaam
op gang. In eerste instantie had Mansfeld alleen het Italiaanse regiment van Gaston Spinola (Espinola)
aangewezen om naar Steenwijk te gaan. ‘Friesland’ was echter een weinig aanlokkelijke streek en Spinola
vroeg Mansfeld dan ook of die niet een ander regiment naar het noorden kon sturen. Volgens een bericht
uit Keulen zouden eind juni 1592 wel 1000 veteranen uit enkele in het Rijnland gelegerde Hoogduitse
regimenten naar het noorden gaan (rvr 1463.195.1). Maar een maand later bleek dat de legerleiding zich
had verkeken op de inzetbaarheid van deze troepen. De soldaten van de Rijnlandse garnizoenen waren
aan het muiten en wilden geen stap verzetten alvorens ze hun achterstallige soldij hadden ontvangen
(CPH iv nr. 199).
25 Onder normale omstandigheden stond het garnizoen te Coevorden onder bevel van kapitein Evert van
Ense, die ook drost van Drenthe was. Behalve zijn eigen vendel lagen er te Coevorden ook dat van zijn
broer Herman van Ense, en die van de kapiteins Vázquez en Chalon. Bovendien stuurde Verdugo 100
Spaanse ruiters ter versterking naar Coevorden. Alles bij elkaar bedroeg de sterkte van de bezetting 9001000 man (Van Reyd ix 186).
26 Het Staatse leger verscheen op 25 of 26 juli 1592 voor Coevorden (DA 853, Bor xxix 24v).
27 Het infanterievendel van hopman Twickel (Bor xxix 25).
28 Charles de Liévin, heer van Famars, was sinds 1586 generaal van de artillerie der Verenigde Provinciën (SL
ii 265).
29 De overgave van Ootmarsum vond plaats op 30 juli 1592 (Van Reyd ix 186).
30 Parma noemde Coevorden ‘de sterkste en beste vesting die we daar hebben, afgezien van Groningen’.
Aan Mansfeld schreef Verdugo op 26 juli 1592 dat het ‘een aarden vesting was en niet meer’ (31 juli 1592;
LCV 140, noot 2). Beide beoordelingen zijn correct. Coevorden was van groot strategisch belang en zeer
sterk gelegen op een smalle pas tussen uitgestrekte moerassen. Door deze ligging beheerste het fort de
toegang tot Groningen vanuit Twente (zie hieronder, FV 144). Coevorden was echter geen stad (zoals
Steenwijk of Groningen); het was ‘enkel een vesting’, met daarbinnen het versterkte drostenhuis.
31 Maurits is na de verovering van Ootmarsum nog even naar Oldenzaal gereden om te kijken of het ook
mogelijk was die plaats te overmeesteren. Hij besloot dit niet te doen en terug te keren naar Coevorden.
Met het bezit van Ootmarsum was de aanvoerlinie tussen Zwolle en het Staatse leger voor Coevorden
afdoende beveiligd (Bor xxix 25).
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de vijand met zijn loopgraven al tot vlakbij de hoofdwal gekomen. Toen hij in
de gaten kreeg dat er sprake was van een zwaar aarden bolwerk en dat hij met
zijn geschut – hoeveel kanonnen hij ook had – weinig zou kunnen uitrichten,
besloot hij de plaats door middel van graafwerk te veroveren. Daartoe liet hij
eerst het water weglopen uit de gracht, die wel breed maar niet diep was. Met
een of andere technische kunstgreep waarvan ook zeelieden zich bedienen,
pompten ze in korte tijd het water weg. Hij maakte ook twee verhoogde artillerieposities aan weerszijden van de beide bastions. Met beschietingen vanaf die
posities bracht hij schade toe aan de verdedigingswerken. Ik [141] vertrouwde
op het ontzettingsleger dat me was beloofd, en had daarom ook een gedeelte
van de ruitercompagnie van Don Sancho de Leyva en een deel van de mijne
met mijn vaandrig – zonder hun paarden – daarbinnen gelegerd, ofschoon ik
daar al veel soldaten had gelegd, meer dan in zulke vestingen gebruikelijk is.
Ik had dit gedaan vanuit de gedachte dat zij, als zijnde Spanjaarden, de graaf
van groot nut zouden kunnen zijn.32
Omdat graaf [Frederik] uitvallen had gedaan naar de belegeraars, maakten
dezen enkele schansen. Toen de vijand een schans dichtbij de vesting aan het
bouwen was, beschoot de graaf die vanuit het fort. De mannen daarbinnen waren
echter zo taai, dat ze niet op de loop gingen, hoe groot de verliezen ook waren die
ze moesten incasseren in hun nog niet in staat van verdediging gebrachte positie.
De graaf gaf een flinke groep soldaten het bevel om vanuit de vesting een uitval
te doen en de schans aan te vallen. De soldaten deden wat ze konden, maar de vijanden binnen de schans verdedigden zich erg moedig. Tenslotte bleven er maar
weinig van hen in leven, maar toen er uit de vijandelijke kwartieren hulptroepen
voor hen kwamen, hebben de onzen zich teruggetrokken om te voorkomen dat ze
afgesneden raakten tussen de twee sterkten. Daar sneuvelden twee vaandrigs van
mijn regiment: Juan López, een Spanjaard, en Monsieur de Ruelle, een Waal. De
laatste was vaandrig van mijn kolonelscompagnie.33 Beiden waren zeer moedige
soldaten. Nadat hij de artillerieposities had gebouwd, begon de vijand de gracht
te dempen. Ze deden dit erg handig en zeer snel.
De hulptroepen arriveren, maar blijken te zwak
Ondertussen was het voor mij bestemde hulpleger in Groenlo aangekomen34
onder leiding van Monsieur de la Chapelle.35 Het bestond uit diens regiment
van Luikenaars, het [Italiaanse] regiment van Don Gaston36 en het Ierse van
Monsieur Stanley. Alles bij elkaar waren het niet meer dan achthonderd soldaten, met enkele ruitercompagnieën onder bevel van Don Alfonso de Avalos,
32 De compagnie [bereden] lansiers van Don Sancho Martínez de Leyva was een regulier onderdeel van het
koninklijk leger in Frisa (LCV, Appendix, nr. ix). Verdugo’s eigen ruitercompagnie stond onder bevel van
Alonso Mendo. De rest van die compagnie lag, zoals we gezien hebben, met zijn hopman in Ootmarsum
en wist daar aan insluiting te ontkomen. Nederlandse bronnen melden dat Verdugo deze Spaanse ruiters,
100 man in totaal, inderdaad te voet door het moeras naar Coevorden had laten trekken (Van Reyd ix 186
en Bor xxix 25).
33 Verdugo bedoelt de compagnie waarover zijn luitenant Alonso Mendo het bevel voerde. Formeel was
kolonel Verdugo zelf kapitein van deze compagnie.
34 Op 2 augustus 1592 kreeg Maurits het bericht dat er ‘een aanzienlijk koninklijk leger’ over de Rijn was
gekomen, bestaande uit Duitse, Spaanse en Waalse eenheden, ruiters en voetvolk, samen ongeveer 4800
man sterk (Bor xxix 26). De aantallen bleken sterk overdreven.
35 Jean de Berlaymont (1550-1617), heer van La Chapelle, Odeur-Busin, Famelette en Petit-Modave.
36 Gaston Spinola.
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De Staatse strijdkrachten belegeren Coevorden.
Gravure uit Pieter Bor, Vervolgh, boek XXIX fol. 25v.

broer van de markies van Guasto, die zeker de honderd paarden niet haalden.37
Alle compagnieën waren namelijk zo zwaar onderbezet, dat ik me herinner
dat er een aan mij voorbij trok met twee haakschutters voorop bij wijze van
voorhoede, dan drie lansiers, en tenslotte drie vrouwen en een priester als
achterhoede. Meer [142] soldaten waren er niet in deze compagnie en dit hele
fraaie hulpleger had geen cent, net zo min als ik.
Gezien de aard van deze hulptroepen was ik bang dat de vijand hen met
gemak af zou kunnen maken, wanneer ze zich op het platteland in boerderijen
zouden legeren. Om dit onheil te voorkomen, dat ongetwijfeld zou toeslaan,
besloot ik hen allen in de stad Groenlo onder te brengen.38 Ofschoon de stad
klein was en van de huizen alleen ruïnes waren overgebleven, lagen zij en het
gewone garnizoen er wel in dekking. Om de vijand wat langer werk te geven
met de belegering van Coevorden, stuurde ik meteen enkele Walen van het
regiment van Monsieur de la Chapelle met een van zijn kapiteins erop uit met
37 Alfonso Felice d’Avalos, 1564-1593, markies van Pescara, was ridder van het gulden vlies en generaal van
de cavalerie (Van Reyd ix 187).
38 Verdugo legde ook een deel van de aangekomen troepen in Oldenzaal. De gouverneur had uiteraard niets
aan deze ‘hulp’. Ze was zo zwak dat hij ze niet eens kon gebruiken om er de Staatse convooien mee aan
te vallen die tweemaal per week van Zwolle naar Coevorden trokken (Van Reyd ix 187 en Bor xxix 26).
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het bevel zich daar naarbinnen te begeven. Met de hulp van de gids die ik hem
meegaf voerde hij zijn opdracht zo goed uit, dat hij, ondanks het grote gevaar,
binnen wist te komen.
La Chapelle berichtte Zijne Hoogheid en Zijne Excellentie over het gebeurde, en in het bijzonder over de manschappen, die hij hierheen had meegebracht. Maar de brieven gingen onderweg verloren en vielen in handen van
graaf Maurits. Deze stuurde ze met een trompetter naar graaf Frederik binnen
Coevorden, opdat die zou zien wat voor hulpleger er was gearriveerd.39 Hij
antwoordde dat hij, ook als er geen ander ontzet zou komen, hoopte met Gods
hulp de plaats te verdedigen.
Ook ik schreef vele brieven om aan te dringen op een voldoende sterk ontzettingsleger, want dit was dat beslist niet.40 Op een dag sprak ik met enkele
kapiteins van het regiment van Don Gaston over het feit dat het goed zou zijn
wanneer er in de vesting wat meer kapiteins waren dan nu het geval was. Uit
eigen vrije wil bood de kapitein Geronymo Doria, een Genuees en een rechtschapen en moedig edelman, zich aan. Hij was bereid te gaan en zou [143]
proberen binnen te komen, op het gevaar af te gronde te gaan. Ik betuigde
hem de dank die ik passend vond jegens een man als hij en in een geval als
dit, waarna hij met enkele bevriende soldaten op pad ging. Ofschoon de vijand
wacht hield aan de zijde waar hij aankwam, wist hij als een bliksemschicht
door de linie heen te breken en ging de vesting binnen.
Er komen aanvullende versterkingen
Zijne Hoogheid schreef me dat hij me voldoende hulptroepen zou sturen en dat
hij daartoe al bevel gegeven had.41 Hij was daartoe in staat, doordat hij in zijn
garde in Spa vele en erg goede soldaten had en ook beschikte over veel geld,
dat uit Spanje was gekomen.42 Het hulpleger dat hij tenslotte stuurde, stond
39 De heer van La Chapelle stelde de gouverneur-generaal en diens plaatsvervanger niet alleen schriftelijk op de
hoogte van de gebeurtenissen. Na de door hem aangevoerde troepen aan Verdugo te hebben overgedragen,
begaf hij zich op instigatie van laatstgenoemde naar de hertog van Parma te Spa om hem rapport te doen
en aan te dringen op het sturen van aanvullende hulp. De hertog was hierover erg boos, omdat hij ervan
uitging dat hij de regeling van de staatszaken aan Mansfeld had overgedragen. Deze had La Chapelle echter
naar de hertog doorverwezen, omdat hij zelf geen uitweg zag (CPH iv nr. 212). De brieven, waarover Verdugo
hier spreekt en waarvan het lijkt alsof ze door La Chapelle zijn verstuurd, zijn waarschijnlijk al verzonden
voordat het hulpleger in de buurt van Groenlo arriveerde. Ze waren bij Bergen op Zoom onderschept en
naar de Staten-Generaal in Den Haag gestuurd. Daar constateerde men dat ze een treffend beeld schetsten
van de ‘soberen staet des vyants’. De heren besloten de drie belangrijkste brieven aan graaf Maurits door te
sturen, die er zijn voordeel mee zou kunnen doen bij de belegering van Coevorden. Ze adviseerden Maurits
ook om de originele brieven naar Groningen te sturen, zodat men ook daar zou kunnen zien ‘op wat voor
steun de Groningers moesten rekenen’ (Nationaal Archief, SG 4696).
40 Ofschoon de graaf van Mansfeld bang was om al te veel troepen uit Brabant en Vlaanderen weg te halen,
besloot hij uiteindelijk toch om ook het in het land van Waas gelegerde Spaanse tercio van Alonso de
Mendoza naar ‘Friesland’ te sturen. Ook de hertog van Parma stemde ermee in dat Mendoza de leiding
over de hulpoperatie zou krijgen (7 augustus 1592; CPH iv nr. 202). Halverwege de maand augustus was
het regiment echter nog altijd niet vertrokken (CPH iv nr. 212).
41 Naar aanleiding van Verdugo’s noodkreten had de gouverneur-generaal een aantal ervaren hoofdofficieren bijeengeroepen voor overleg (Havré, Aremberg, La Motte en De Vega). De landvoogd meldde dit op
24 augustus 1592, de dag waarop Maurits de vesting Coevorden opeiste, aan de koning. Hij voegde eraan
toe dat het hulpleger waarschijnlijk te laat zou komen (CPH iv nr. 215).
42 Begin juli was vanuit Spanje een groot aantal gouden en zilveren platen te Brussel aangekomen, waaruit
munten moesten worden geslagen. De graaf van Mansfeld had het stadsbestuur van Groningen op
16 juli 1592 meegedeeld dat ‘het beste deel daarvan voor de zaken in uw kwartieren bestemd’ was (rvr
1463.196).
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onder bevel van Don Alonso de Mendoza en bestond uit diens Spaanse infanterieregiment en een flink aantal ruiters.43 Indien ze op tijd geweest waren en
er ook geld geweest was, zou het met deze strijdkrachten en die welke hier al
waren, mogelijk zijn geweest de vesting te hulp te komen. Immers, er was wel
een ambtenaar van de betaalmeester, Cespedes geheten, met het leger meegekomen, maar die had nog geen stuiver bij zich. Hij had me tevoren al gezegd
dat hij geen geld had en dat dat kwam doordat hij met enkele Spaanse compagnieën had moeten afrekenen. Die hadden hun soldij in Brabant gekregen.
Er zou echter een bepaald bedrag uit Keulen komen.
Deze manschappen arriveerden toen de vijand de gracht van het fort al had
gedempt en zich via de courtine44 van een bolwerk naar binnen had gewerkt.
De bomen die op de courtine stonden had hij op een ingenieuze manier met
behulp van windassen losgetrokken. Hij legerde zich daarbinnen en begon
mijnen te graven. Het was onmogelijk dit te verhinderen, want de courtines
waren zo kort, dat de zijweren van de bolwerken van weinig nut waren.
Bovendien maakten de twee verhoogde artillerieposities het gebruik van de
zijweren onmogelijk, doordat men die van daaruit onder continu kruisvuur
hield. Toevallig was dit bolwerk wel het sterkste van de vijf die de vesting
had. Daarom trok de graaf zich uit het grootste deel ervan terug en maakte een
barrière tussen het ontruimde deel en de rest van de vesting. Tussen de keuken
van een huis en het deel van het bolwerk dat hij had ontruimd, begon hij een
verdekte toegang aan te leggen tot een verhoogde geschutspositie in het fort.
Hij deed dat zo, dat de zijweren hun nut behielden.45
Door mijn spionnen in het vijandelijke leger was ik op de hoogte van de
toestand daar. Op grond daarvan liet ik veldoverste Don Alonso de Mendoza
haast maken met zijn opmars. Hij deed [144] dat ook en toen ik wist dat hij
in de buurt was, nam ik zijn voorhoede en de manschappen die daar waren
mee om me van dichterbij op de hoogte te stellen van de mogelijkheden om de
vesting te helpen.46 Toen de veldoverste was gearriveerd en vernam dat ik al
weg was, ging hij snel achter me aan, ofschoon het regende en slecht weer was.
Wij troffen elkaar in Uelsen, een plaatsje in het graafschap Bentheim, en de
volgende dag trokken we naar Emlicheim,47 eveneens een plaats in hetzelfde
graafschap, een goed uur gaans van Coevorden.

43 Behalve het Spaanse tercio van Bobadilla, dat toen onder bevel stond van Alonso de Mendoza, waren
er ook troepen bij van de Hoogduitse regimenten van Aremberg, Berlaymont en Gonzaga, die bij deze
gelegenheid gecommandeerd werden door Karel van Mansfeld. Staatse verspieders wisten te melden dat
de sterkte 3500 man was en dat er ook zes cornetten ruiters, samen 400 paarden, bij waren. Volgens dit
bericht was ook de oude kolonel Mondragón van de partij (Bor xxix 27; de opgaven van Van Reyd wijken
wat af: 3000 man te voet en 800 paarden; Van Reyd ix 188). Op 30 augustus 1594 kon Verdugo vanuit
Groenlo laten weten dat het leger ‘Godt loff’ de Rijn was overgestoken en dat hij het binnen twee uur te
Groenlo verwachtte (rvr 1463.201.1).
44 Een ‘courtine’ (‘gordijn’) is het deel van de vestingwal dat tussen twee bastions gelegen is.
45 Op de gravure die als illustratie bij Bors verhaal over de belegering van Coevorden is afgedrukt, ziet men
een afscheiding halverwege het naar het zuiden gekeerde bastion, met daarachter een tweede wal of
muur (Bor xxix 25v).
46 Het hulpleger legde de afstand tussen de Rijn en het strijdtoneel in opmerkelijk korte tijd af. Reeds op
de vijfde dag na de oversteek van de Rijn bereikte het leger het graafschap Bentheim (2 september 1592,
Bor xxix 29).
47 De Spaanse tekst heeft Denichum, de naam die Verdugo voor Denekamp gebruikt. Waarschijnlijk is hier
sprake van een fout bij het lezen en kopiëren van Verdugo’s handschrift. Zie hiervoor Bijlage IV, p. 296.
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In zijn verhaal over de belegering van
Coevorden vertelt Verdugo dat de
koningsgezinde verdedigers van dit fort
een van de bastions grotendeels hadden
ontruimd en een barrière hadden opgeworpen tussen het ontruimde deel van
het bastion en de rest van de vesting
(FV 143). Deze situatie is afgebeeld op
de gravure die in het geschiedwerk van
Pieter Bor is afgedrukt en hiervoor op p.
234 is gereproduceerd.
Detail van een gravure uit Pieter Bor, Vervolgh,
boek XXIX fol. 25v.

Een goed plan mislukt
De vesting van Coevorden is bijzonder sterk gesitueerd, omdat ze aan alle zijden omringd wordt door moerassen en venen die het grootste deel van het jaar
ontoegankelijk zijn. Alleen stroomafwaarts48 is er een pas, waar de bodem uit
zand bestaat en stevig is. Er staat echter altijd water en het kost een uur lopen
alvorens je bij de vesting komt en vervolgens de ingang bereikt. Deze pas is
speciaal gemaakt om koeien van de ene provincie naar de andere te laten trekken, en dat is ook de betekenis van de naam Coevorden.49 Er zijn drie of vier
stroompjes die in deze moerassen en venen ontspringen en alle naar de vesting
lopen. Beneden haar vormen ze een rivier die door enkele grote velden stroomt
en vervolgens in de rivier de Vecht uitkomt.
Enkele dagen voordat wij in Emlicheim waren aangekomen, was de graaf
van Hohenlohe met een nieuw regiment en enkele andere manschappen gearriveerd om zich bij Maurits te voegen.50 Omdat hij op enige afstand van hem
wilde blijven, sloeg hij zijn kamp op tussen Emlicheim en Maurits’ leger, wat
dichter bij diens plek dan bij ons. Nadat hij zich daar had ingegraven, vernam
hij dat het hulpleger in aantocht was. Daarop verliet hij die plaats en koos zich
een andere. De ene helft van zijn versterking bevond zich vóór51 de rivier die
uit de richting van Coevorden komt, en de andere helft erachter. Toen hij had
48 Aan de zuidzijde van Coevorden.
49 Zie Bijlage IV, pp. 295 ev.
50 Het Staatse opperbevel was uiteraard op de hoogte van de aankomst van de koninklijke versterkingen.
Maurits had al de nodige maatregelen genomen om hen op te vangen. In het open veld tussen het
Staatse legerkamp en Coevorden waren tal van schansen aangelegd die onderling door loopgraven
verbonden waren. De belegeraars kregen ook versterking doordat graaf Filips van Nassau met twintig
vendels terugkeerde uit Frankrijk, waar hij Henri van Navarra assistentie had verleend.
51 Gezien vanuit Verdugo’s positie, dus ten oosten van de Kleine of Coevordense Vecht (nu het CoevordenVechtkanaal).
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vernomen dat wij uit Oldenzaal vertrokken waren, verliet hij ook deze positie.
Meteen nam hij een andere, veel sterkere, plaats in dan de twee genoemde,
dichter in de buurt van Maurits. Daar fortificeerde hij zich met grote haast op
de manier waarop Maurits dat op zijn plek ook had gedaan. Bovendien had
hij goede versterkingen aangelegd bij de bovengenoemde voorde, en ook bij
andere plekken waarlangs we zouden kunnen [145] passeren. Hij liet loopgraven aanleggen en verdubbelde die, zowel in onze richting als naar de vesting
toe.
Ik had drie kleine veldstukken bij me. Daarmee gaf ik graaf [Frederik]
een teken dat ik was aangekomen.52 Om geen tijd te verliezen stuurde ik
enkele ruiters op verkenning uit aan de kant waar de graaf van Hohenlohe zich
bevond, en twee kapiteins, een Italiaan en een Spanjaard, liet ik door de moerassen naar de vesting gaan. Wanneer het mogelijk was om daar te voet doorheen te komen, was het mijn bedoeling om met de hele infanterie de vesting
aan die kant onopgemerkt en zo dicht mogelijk te naderen en tegelijkertijd de
cavalerie een zo krachtig mogelijke aanval op de vijand te laten uitvoeren. De
infanteristen zouden dan inmiddels halt gemaakt hebben en, wanneer zij de
geluiden van het gevecht hoorden, de loopgraven moeten aanvallen. Wanneer
we die hadden, zouden we ongetwijfeld ook de verhoogde artillerieposities
kunnen nemen en de vijanden verjagen, die nog steeds in de voorburcht ingegraven lagen. Wanneer ik slaags zou raken bij het kwartier van Hohenlohe, zo
dacht ik, zou Maurits zijn collega te hulp komen – hetgeen hij later ook inderdaad deed. Vervolgens zou onze infanterie heel gemakkelijk het genoemde
doel bereiken, want het kwartier van Hohenlohe lag op een half uur gaans van
de loopgraven.
De twee kapiteins waren op pad gegaan om de pas te verkennen, waarlangs de infanterie kon worden gegidst. Halverwege maakten ze echter rechtsomkeert zonder verder onderzoek te doen. De Italiaan gaf de schuld aan de
Spanjaard. Volgens hem had die niet verder willen gaan en had hijzelf niet
wijzer en moediger willen zijn dan de ander. Daarmee hebben ze een ernstige
fout gemaakt en het belang van de koning geschaad, want met de gunst van
God zouden we de vijand hebben kunnen vernietigen. Een deel van zijn leger
was namelijk buiten op leeftocht uit; ze hadden gebrek aan voedsel doordat
deze plaats ver verwijderd was van hun steden. Wij leden ook gebrek, maar
meer door het ontbreken van geld dan door een tekort aan levensmiddelen,
want die werden ons in grote hoeveelheden aangevoerd. De soldaten van dit
gouvernement en de overigen die met de veldoverste Don Alonso de Mendoza
waren aangekomen – met uitzondering van de manschappen van zijn eigen
tercio – verlieten daarom hun vaandels om eten te zoeken.53 Als de vijand niet,
zoals het geval was, had vastgezeten in [146] zijn versterkingen en loopgraven,
zou hij een uitval op ons hebben gedaan.

52 Verdugo arriveerde op 3 september 1592 in de buurt van Coevorden.
53 Verdugo lijkt zichzelf hier tegen te spreken. Wellicht bedoelt hij dat de zoetelaars wel gemakkelijk aan
levensmiddelen konden komen, maar dat ze niet naar het leger kwamen om hun waren aan de soldaten
te verkopen, omdat die geen geld hadden om ervoor te betalen. Als gevolg daarvan waren de soldaten
toch genoodzaakt uit te lopen om hun voedsel bij de plattelandsbevolking weg te halen.
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Coevorden valt in handen van het Staatse leger (12 september 1592)
Met het oog op wat de twee kapiteins hadden gedaan – of liever: niet hadden
gedaan – , besloten we het kamp van Hohenlohe aan te vallen. Daartoe kozen
we uit de nationaliteiten die daar waren duizend soldaten die de voorhoede
moesten vormen. Daarachter zouden de overige infanteristen gaan, gevolgd
door de hele rest van de ruiterij.54 De bedoeling was dat de duizend man als
eersten zouden aanvallen en dat, wanneer de loopgraven waren genomen,
de rest van het voetvolk zich in eskadron zou opstellen binnen het kamp
van Hohenlohe. De hele ruiterij zou, verdekt opgesteld in een bosje vlak
bij Hohenlohes kwartier, wachten op de soldaten die vanuit het kamp van
Maurits te hulp zouden komen. Ook was bevel gegeven het gevecht niet eerder
aan te gaan dan wanneer men echt handgemeen kon worden. Hun was een
gids meegegeven die de plek moest wijzen waar wagens de versterking in- en
uit konden rijden, want daar was geen poort en ook geen loopgraaf.55
Toen die duizend soldaten bij het kwartier gekomen waren waar de graaf
van Hohenlohe zich kort tevoren had opgehouden, meenden ze dat die op de
vlucht geslagen was en haastten zich achter hem aan. Hoezeer de groep met
de gids zich ook repte, de graaf wist in het ontstane gewoel te ontkomen. Zo
kwam het dat onze opzet niet slaagde. De manschappen verspreidden zich in
de loopgraven en vielen die van verschillende kanten aan. Omdat men te vroeg
met vechten was begonnen, verdedigde de vijand de gangen waarin hij zich
bevond met grote moed. Ze doodden meteen kapitein Don Juan de Vivanco
die in de voorhoede was opgetrokken, en een andere kapitein – een Duitser –
van het regiment van de graaf van Berlaymont. Deze was met enkele soldaten
binnengegaan zonder dat de rest achter hem aan kwam. Ze doodden hemzelf
en ook degenen die met hem de loopgraven waren binnengegaan.
Ondertussen was Maurits al met de versterkingen gearriveerd en brak de
dag aan. Ik was bang voor de afloop van de zaak en liet daarom de rui- [147]
terij oprukken om de infanterie moed te geven en, voor het geval het inderdaad
fout zou gaan, om haar terugtocht te dekken. De artillerie begon ons vanuit de
aarden gangen veel schade toe te brengen en door dit alles kostte het me veel
moeite de infanterie te verzamelen en terug te trekken. Maar het was duidelijk
dat ze door langer te blijven alleen maar meer verliezen zouden lijden.
Tijdens het oversteken van de rivier posteerde ik enig voetvolk in de loopgraven die Hohenlohe had verlaten, voor het geval dat de vijand op ons af zou
komen. We keerden terug naar ons kwartier, steeds bezorgd dat Maurits onze
achterhoede zou aanvallen, want alle manschappen van zijn leger, met uitzondering van die welke zich in de loopgraven ophielden, waren al ter plaatse
54 Verdugo beschikte in totaal (dus de hulptroepen, gecombineerd met de strijdkrachten die hij uit garnizoenen in de Achterhoek en zijn eigen gouvernement had gelicht) over ongeveer 4000 man te voet en
bijna 1800 man te paard (Bor xxix 29).
55 Verdugo was goed bekend met de positie van Hohenlohe. Deze bevond zich in en rond het huis De
Scheere, dat eigendom was van de Drentse edelman Johan van Steenwijk. Van Steenwijk stond op goede
voet met Maurits, die hem alle loopgraven en andere aanvalswerken had laten zien en hem op de hoogte
had gesteld van alle problemen die het Staatse leger ontmoette. Op de dag dat Verdugo te Emlicheim
arriveerde, stuurde Van Steenwijk echter een bediende uit om de Spanjaard te waarschuwen dat de graaf
van Hohenlohe op zijn huis lag. Hij gaf tevens aan hoe sterk de Staatsen waren en op welke wijze ze zich
hadden verschanst. Van Steenwijk had zich diezelfde dag uit de voeten gemaakt en was naar het huis te
Ruinen gegaan (Bor xxix 29v).
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verschenen. Die dag moeten er honderd van onze infanteristen, van alle nationaliteiten, gesneuveld zijn. Met het oog op het hevige kanon- en geweervuur
van de vijand is dat niet veel.56
’s Anderendaags57 ben ik, om geen slapheid te tonen, uitgetrokken om me met
het leger bij Coevorden tegenover het kampement van graaf Maurits te laten
zien. Met het grootste deel van mijn trompetters heb ik hem tot de slag opgeroepen. Maar hij wilde geen slag; zelfs voor een schermutseling was hij niet te
vinden. Ik wilde dat wel, want ik wilde kijken of ik hem uit zijn loopgraven
kon krijgen en een gevecht met hem aangaan. Toen ik zag dat hij niet wilde,
ben ik teruggegaan naar ons kwartier. In ieder geval had ik mij aan de verdedigers van Coevorden vertoond om hun wat moed te geven.
Hierna ben ik de pas van Schoonebeek58 gaan verkennen met de gedachte
daarlangs naar Drenthe te gaan en te proberen via die kant naar Groningen
te komen. Het bleek onmogelijk de paarden aan de hand mee te voeren.
Luitenant Mendo ging vooruit, maar kwam zo vast te zitten in het moeras, dat
noch hij noch zijn paard eruit konden komen.
Te dezer tijd was graaf Herman gekomen om zich bij ons te voegen met de
soldaten die hij uit [Groningerland] had meegenomen.59 Zijn broer die in de
vesting was, zag dat wij hem niet te hulp kon- [148] den komen en dat de
vijand het grootste deel van het afgesneden bolwerk ondermijnd had.60 Hij
gaf zich daarop op zeer eervolle voorwaarden over.61 De vijand stond hem die
toe, omdat hij zich wat levensmiddelen betreft in een uiterst penibele situatie
bevond. Wanneer de hulp die we in eerste instantie kregen, zo was geweest
als die welke uiteindelijk arriveerde, dan zou de vesting zonder enige twijfel
gered zijn geweest en was de kans groot geweest dat graaf Maurits en zijn leger
verslagen waren of zware verliezen hadden moeten lijden. Maar uiteindelijk
komen overwinningen van God en Hij geeft ze aan wie Hij wil. Anderzijds is
het ook noodzakelijk dat de mensen zelf hun best doen. Die moeten van hun
kant ook doen wat gedaan moet worden, en dit soort zaken niet aan het lot
overlaten. Toen Monsieur de la Chapelle met die hulptroepen aankwam, was
het droog weer en waren alle passages begaanbaar. Dat was niet het geval toen
Don Alonso de Mendoza kwam. Toen was het herfst en door de herfstregens
was moeilijk geworden wat voordien gemakkelijk was.62

56 De door Verdugo beschreven gebeurtenissen vonden plaats op 7 september 1592.
57 De Nederlandse geschiedschrijvers dateren dit voorval enkele dagen later, op 11 september 1592. Het
koninklijke leger heeft vier uur lang bij Eschebrügge en Laarwald in slagorde gewacht op Maurits’ reactie.
Deze kwam wel met zijn ruiterij tevoorschijn en stelde die ook tegenover Verdugo’s strijdmacht op, maar
deed verder niets. Toen het Verdugo na enige tijd duidelijk werd dat het niet tot de door hem gewenste
veldslag zou komen, trok hij zich terug naar Emlicheim (Van Reyd ix 191 en Bor xxix 30v).
58 De editie van Lonchay heeft hier ‘s’Herembergh’. Zie Bijlage IV, p. 296. In de herfst van het jaar 1593 zal
Verdugo een poging doen om de pas door de moerassen bij Schoonebeek begaanbaar te maken (zie
hieronder, FV 164 evv.).
59 Op aanschrijven van Verdugo was graaf Herman van den Berg op 6 september 1592 met de soldaten uit
de schansen bij Groningen (Verdugo schrijft: ‘van dat land’) naar Emlicheim vertrokken. De graaf keerde
op 18 september naar Groningen terug (DA 855). Zie het commentaar bij FV 149.
60 Zie FV 145.
61 De overgave van de vesting Coevorden vond plaats op 12 september 1592.
62 Ook de Nederlandse geschiedschrijvers maken gewag van de overvloedige regens, die uiteraard ook het
Staatse leger bij zijn graafwerk hinderden.
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[149]

Boek X – 1592-1593
Verdugo kampt met onwillige troepen en hoort dat de Groningers met
de vijand onderhandelen. Willem Lodewijk vestigt een bruggehoofd aan
de zuidzijde van de Dollard en sluit de pas over Bourtange af. De koninklijke regering stuurt een groot hulpleger dat in Twente en Groningerland
enige steunpunten weet te heroveren.
Verdugo houdt zich op in het graafschap Bentheim en heeft te stellen
met ongezeglijke soldaten
Nadat de overgave van het fort bekend was geworden, stuurde ik graaf Herman
in allerijl terug naar Groningen met de troepen die hij had meegebracht. Hij
moest de route via Bourtange nemen, dezelfde weg als waarlangs hij gekomen
was.1 Ik zelf ging met de rest van het krijgsvolk naar het dorp Veldhausen,2
[150] een plaatsje van de graaf van Bentheim. Ik bleef daar enige dagen om
te zien wat de vijand van plan was te doen. Hier eiste het krijgsvolk dat met
Monsieur de la Chapelle gekomen was,3 zijn soldij op. Men had hun vanuit
Brabant geschreven dat het geld voor hen was verstuurd. Ze zeiden dat ik het
ontvangen had, maar dat was niet waar.4 Degenen die me het meest lastig
vielen en daarbij weinig bescheidenheid toonden, waren de Italianen van het
regiment van Don Gaston. Volgens hen had hun veldoverste geschreven dat
ik hun geld had. Deze en dergelijke ‘weldaden’ heeft men mij aan het Hof in
groot aantal bezorgd. De bedenkers ervan hebben me veel werk bezorgd en
ook de dienst van Zijne Majesteit gehinderd, want dit soort dingen maken
dat de soldaten het voor de discipline noodzakelijke respect [voor hun bevel
hebber] verliezen.
Nadat de vijand het fort [Coevorden] had bevoorraad en de versterkingen op orde gebracht, trok hij zijn artillerie en leger op Zwolle terug. Omdat
de omstreken van mijn kwartier leeggegeten waren, ging ik naar het dorp
Gildehaus bij het kasteel van Bentheim. Hier sloegen de Duitsers van de
regimenten van de graven van Aremberg en Berlaymont aan het muiten. Zij
roerden de trom en zonder toestemming en met achterlating van hun kapiteins
en ander kader marcheerden ze terug naar Brabant. Ik ging hen achterna en
verzocht hen met alle goede woorden en daden die ik kon opbrengen, dat ze
1

2
3
4

Dat wil zeggen: via de zandige westelijke oever van de Eems naar het noorden tot aan Heede en vandaar
in westelijke richting over Bourtange naar Groningen. Verdugo realiseerde zich dat de stad Groningen
zich onbeschermd voelde, doordat hij Herman van den Berg met zijn mannen naar Coevorden had
ontboden. Te Groningen maakte men zich vooral zorgen om de pas van Bourtange. Wanneer die in handen van de vijand zou vallen, zou de laatste verbindingsweg met de rest van de wereld en dus ook met
Verdugo’s leger zijn afgesneden. Om de Groningers alvast gerust te stellen stuurde hij graaf Herman
terug en gaf hem de opdracht om zich te Wedde te legeren. Op die manier zou de Staatsen in ieder geval
de westelijke toegang tot de pas van Bourtange versperd zijn.
Tien km. ten noordwesten van Nordhorn.
Bedoeld zijn het Italiaanse infanterie-regiment van Don Gaston Spinola, het Ierse regiment van Stanley,
de Luikenaren van La Chapelle zelf en de zes cavalerie-compagnieën die met hen waren opgetrokken en
die in het begin van augustus 1592 in Verdugo’s gouvernement waren gearriveerd.
Het bericht dat het geld was verstuurd was correct, maar Verdugo had het nog niet ontvangen. Het geld
was te laat in Keulen bijeengebracht om door het hulpleger onder bevel van Mendoza meegenomen te
kunnen worden en de betaalmeester had niets bij zich gehad (zie hierboven, FV 143).
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Tussen Coevorden en Bentheim.

tenminste zouden blijven zolang de vijandelijke troepen nog bij elkaar en zo
dicht bij ons in de buurt waren. De mogelijkheid bestond immers dat ze [zelf]
op ons af zouden komen of dat ze ons de gelegenheid zouden bieden om hen
op te zoeken.5 Die nacht bleven ze op de plek waar ik hen achterhaald had,
maar de volgende morgen zetten zij hun tocht voort. Het was onmogelijk hen
tegen te houden, ondanks de smeekbeden die Don Alonso en ikzelf tot hen
richtten. Met hen vertrokken ook enige anderen, die net zo weinig zin hadden
om te blijven.6
Enige dagen later kwamen er vijftienduizend escudo’s voor mij uit Keulen.
Dit geld werd gegeven aan het krijgsvolk dat Monsieur de la Chapelle had
meegebracht, in overeenstemming met het bevel van het Hof. Verder was de
opdracht dat de kolonels – die afwezig waren – van dit geld niet alleen hun
reguliere betaling moesten ontvangen, maar ook een flinke som extra moesten
krijgen. Er kwam echter nog geen stuiver voor degenen die [151] in actieve
dienst waren, laat staan voor hun soldaten. Toen ze hun geld hadden ontvan5
6
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Om slag te leveren.
Op 20 september 1592 ging te Groningen reeds het gerucht rond dat de Duitse regimenten van Aremberg
en Berlaymont weer naar het zuiden waren vertrokken (MH ii 152-152v). Deze regimenten waren in feite
al afgedankt geweest, alvorens ze aan deze veldtocht begonnen waren. Volgens Verdugo hadden ze
deze tocht alleen gemaakt ‘om de koning een plezier te doen’. De mededeling van Van Reyd en Bor dat
Verdugo deze Duitse troepen en 600 ruiters zelf heeft teruggestuurd, is onjuist (Van Reyd ix 192 en Bor
xxix 32). Ze is waarschijnlijk gebaseerd op geruchten die een gewillig oor vonden bij degenen die toch al
weinig vertrouwen in de stadhouder hadden.
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gen, wilden ook zij vertrekken.7 Ondertussen had de vijand zijn leger nog
altijd bij elkaar en naderde zo dicht mogelijk de pas waarlangs dit volk moest
passeren. Nadat de Duitsers8 en degenen die bij hen waren door hun snelheid
hadden weten te ontkomen, wilde de vijand in ieder geval voorkomen dat
degenen die gebleven waren zouden ontsnappen.
Op een gegeven moment brak Don Alonso als eerste op en ging met dit
volk een eindje vooruit. Maurits hoorde hiervan en trok, zonder bagage mee te
nemen, op hem af. Ik kreeg hiervan bericht en waarschuwde Don Alonso dat
hij gevaar liep en terug moest keren. Doordat graaf Maurits zonder voorraden
op weg was gegaan, hadden zijn soldaten zwaar te lijden en waren ontevreden.
Ook het slechte weer en de vele regen speelden daarbij mee. Uit vrees dat ze
hun respect voor hem zouden verliezen, ontbond hij het leger en stuurde zijn
troepen naar hun garnizoenen. Toen kon Don Alonso veilig zijn [terug]tocht
ondernemen, hetgeen hij ook deed.
In deze tijd arriveerde hier de bevoorradingscommissaris Robertin. Naar
verluidt had hij de middelen bij zich om het ontzettingsleger voor Coevorden
te bevoorraden. Maar ook al was hij zes weken eerder gekomen, dan nog zou
hij daarvoor te laat zijn geweest.
Verdugo verneemt dat het stadsbestuur van Groningen met de vijand
onderhandelt en trekt erheen (februari 1593)
Nadat het krijgsvolk zich naar Brabant had teruggetrokken, voerden de
Groningers onderhandelingen met de vijand. Dat werd mij bericht door
betrouwbare personen en anderen, die ik naar Den Haag had gestuurd om op
de hoogte te komen van wat er gebeurde. Het ging hierbij misschien niet om
de magistraat en de burgerij in hun geheel, maar op zijn minst om een groot
deel van beide. Hiervoor had ik de magistraat en graaf Herman, die in de stad
was, al menigmaal gewaarschuwd.9 Omdat deze berichten van dag tot dag
toenamen, besloot ik tijdens een periode van strenge vorst daarheen te gaan
met een zekere hoeveelheid krijgsvolk en buskruit. Toen de ‘fouten’ vernamen
dat ik op de hoogte was van de onderhandelingen en ze mij onverwachts en
met troepen zagen aankomen, deden zij al het mogelijke om te verhinderen dat
ik de soldaten in de Schuitenschuiversschans onderbracht. Maar dank zij de
hulp van enige goedwillenden lieten ze hen tenslotte toch binnen.10 Niettemin
hielden de ‘fouten’ niet op met hun pogingen om mij zwart te maken bij de
welgezinden. Eens wisten ze te vertellen dat ik in verstandhouding stond met
graaf Willem en dat ze me met hem hadden zien praten tijdens [152] een scher7

Met ‘zij’ bedoelt Verdugo de troepen die met La Chapelle waren gekomen: de Ieren, Italianen en
‘Luikerwalen’ van La Chapelle zelf.
8 Van Aremberg en Berlaymont.
9 In november 1592 vertrokken de Groninger burgemeester Joachim Ubbena en stadssyndicus Wilhelmus
Hammonius naar Brussel om ten Hove aan te dringen op daadwerkelijke assistentie. De Groningers
zouden het liefst zien dat de gouverneur-generaal in eigen persoon met een groot leger naar het noorden
zou trekken om orde op zaken te stellen. Als de regering niet bereid was de gevraagde hulp te leveren,
moesten de gezanten vragen om een officiële brief, waarbij de stad ontslagen werd van haar eed van
trouw aan de koning. Daarmee zou het stadsbestuur de handen vrij hebben om datgene te doen wat het
meest dienstig was in het belang van de stad en voor het behoud van het katholicisme (rvr 1018.1).
10 Na een afwezigheid van anderhalf jaar keerde Verdugo op 28 februari 1593 in Groningen terug. Hij had
de hoofdstad van zijn gouvernement eind juli 1591 verlaten om zich bij de hertog van Parma te voegen,
die toen in de buurt van Nijmegen was.
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mutseling. Een andere keer zeiden ze dat hij met mijn dochter ging trouwen
en ik met zijn zuster. Dit alles om me bij de katholieken in een kwaad daglicht
te stellen. Omdat het gewone volk gewoon is zijn leidslieden te belasteren,
ontbrak het niet aan lieden die dit geloofden.
De ‘fouten’ hebben in Groningen vrij spel
In het Koude Gat11 woonde een man, wiens doen en laten ik nauwgezet in de
gaten hield. Ik vernam dat deze een brief van die van Hohenlohe had gebracht,
die gericht was aan Johan ten Buer,12 Ernst Ernsts13 en andere medeplichtigen.
Daarin riep [Hohenlohe] hen op door te gaan met het verspreiden van praatjes
onder de burgerij, hun als Duits graaf belovend dat het Rijk de stad onder zijn
bescherming zou nemen. Ze zouden de koning onze heer moeten verlaten en
afzweren. De brief en het antwoord erop vielen in handen van de magistraat.14
Toen de mannen gearresteerd waren, drong ik erop aan dat men hen gerechtelijk zou aanpakken en dat men enkele personen uit de magistraat en het
volk zou verbannen, en dan met name diegenen, die openlijk verklaarden dat
dit het beste was om te doen en die bereid waren zich aan de vijand over te
geven. Ik wilde hun het bewijs hiervan leveren met het getuigenis van enkele
goedwillenden uit de magistraat en de bevolking, die dit hadden gehoord en
dit voor het gerecht wilden staven. In plaats van het probleem aan te pakken,
gaven ze mij ten antwoord dat hun gezanten aan het Hof veel van dat soort
zaken hadden gehoord; als men daarginds zulke dingen toeliet, wilden ze
er hier evenmin tegen optreden.15 In mijn antwoord wees ik hen erop dat de
dienst van Zijne Majesteit en hun eigen belangen in het geding waren, maar
dit scheen hun niet erg te bevallen.
Het enige kwaad dat ze de drie gevangenen deden, was hen uit de stad
te verbannen.16 Vier dagen later vroegen ze me echter om toe te laten dat Ten
Buer weer binnenkwam. Dit was de man met behulp van wie zij in het diepste
geheim met de vijand onderhandelden.17 Ik zag hen met zoveel sympathie voor
11 De uitgaven hebben ‘el Coregat’. Deze spelling kan het gevolg zijn van een verkeerde lezing van
Verdugo’s manuscript. Formsma, zich baserend op de onuitgegeven vertaling van A.J. de Bruyne, rept
van ‘Korenpoort’ en veronderstelt dat dit een verschrijving is voor ‘Herepoort’ (Formsma, ‘De aanbieding
van de landsheerlijkheid’, 75). Een andere gissing die wel is gedaan, is ‘Korengarst’, een buurtschap onder
Noordbroek. Het lidwoord el pleit echter voor het Koude Gat (‘Kolgat’), een straatje in de Groninger
binnenstad. Deze straatnaam komt reeds halverwege de vijftiende eeuw voor (RF 1457.3) en bestaat nog
steeds (het Koude Gat is de verbinding tussen de Herestraat en de Vismarkt).
12 Een vooraanstaand koopman die over een paspoort van beide partijen beschikte.
13 Verdugo noemt deze man ‘Ernesto Herens’. Veel is over deze persoon niet bekend. Hij komt in het
protocol van civiele zaken van de stad Groningen voor in de periode 1582-1594 en wordt daar soms als
procureur aangeduid.
14 Op 12 maart 1593 zijn twee brieven van graaf Filips van Hohenlohe bij de Groninger raad gebracht. Naar
aanleiding daarvan zijn Albert Knotte, Ernst Ernsts en Johan ten Buer opgepakt en apart op verschillende
poorten gezet om ondervraagd te worden. Het ging, zo noteert secretaris Alting, om een poging de stad
en haar burgerij weer onder het Duitse Rijk te brengen, waarbij gewetensvrijheid en de stedelijke privileges behouden zouden blijven (DA 867).
15 Zie voor dit argument ook FV 115.
16 Op 10 april 1593 werden de arrestanten Ernst Ernsts, Johan ten Buer en Albert Knotte op verzoek van
hun vrouwen en vrienden vrijgelaten. Ze moesten de volgende dag uit de stad en de stadsjurisdicties
vertrekken. De ballingen gaven echter de verzekering dat ze zich ten aanzien van de koning en de stad zo
zouden gedragen, dat ze spoedig weer konden worden toegelaten (DA 869).
17 In 1594, ten tijde van de belegering van Groningen en kort daarvoor, trad Johan ten Buer op als intermediair tussen het stadsbestuur en de Staatsen.
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hem pleiten, dat ik moest aannemen dat ze hem desnoods ook wel tegen mijn
wil zouden binnenlaten. Ik zei hun dat ook en voegde eraan toe dat ze maar met
hem moesten doen wat ze wilden. Vervolgens riepen ze hem op en Ernst kwam
op eigen houtje weer terug in de stad. Toen ik me hierover bij de burgemeesters
beklaagde, ontkenden ze dat hij in de stad was. Omdat ik wist dat het tegenovergestelde het geval was, vertelde ik hun de plek waar ze hem konden vinden.
Nadat ik hem een vrijgeleide had aangeboden, kwam hij bij me thuis, [153]
hetgeen de burgemeesters in verwarring bracht. In hun aanwezigheid vroeg ik
hem naar de reden waarom hij en zijn vele soortgenoten me dreigden te doden
of te pakken te nemen. Ze hadden het niet alleen daarover in gesprekken onder
elkaar of op straat, maar [zelfs] bij mij aan de deur. Dezelfde dreigementen uitten
ze ook aan het adres van de goedwillenden en katholieken in de stad. Dit ging
zo ver, dat eens op een nacht – overdag durfden ze dat niet te doen – er enkelen
van hen bij mij aan de deur kwamen met het volgende verhaal:
‘Mijnheer, u en wij allemaal hier zijn verkocht en verloren, want de ketters
en “fouten” zijn veel talrijker dan wij. Vooral uzelf loopt groot gevaar. Daarom
zijn we vast van plan de wapens op te nemen en u te verdedigen zoveel als ons
mogelijk is.’
Ik antwoordde hun dat het verloren gaan van mijn persoon een kleinigheid
was wanneer de stad behouden zou blijven. Aan de andere kant vreesde ik
toch dat het hele gebied verloren zou gaan, wanneer ze het zouden wagen mij
te pakken te nemen. Dat is destijds gebeurd toen zij hun gouverneur, Monsieur
de Billy, arresteerden.18
Daarom liet ik de volgende morgen de stadsbestuurders bij me komen en
deed hun verslag van wat ik had gehoord. Ik vroeg hen dringend de kwaadwillende oproerlingen in bedwang te houden om te voorkomen dat ze helemaal
in opstand zouden komen. De oplossing was, zo hield ik hun voor, enkele van
de meest vooraanstaanden onder hen uit de stad te verwijderen. Om hen te
helpen noemde ik de namen van degenen die voor uitwijzing in aanmerking
kwamen. Ik had die gekregen van de vicaris, die ook pastoor van de Grote
Kerk was .19 Maar ondanks dit alles werd er niemand uitgewezen. Ik was al
eerder te weten gekomen dat ze die lieden in het geheim koesterden. Een burgemeester heb ik hiervan bij mij thuis een bitter verwijt gemaakt. Dit was een
jonge man en kon daarom nog niet zo huichelen als de anderen. Deze en zijn
schoonvader, die ook burgemeester was, zijn degenen die nu het hoogste lied
zingen wanneer met de ketterse predikant psalmen worden aangeheven.20
18 Zie voor de toelichting bij FV 5-6.
19 Verdugo bedoelt Arnoldus Nijlen (zie p. 32 noot 126).
20 Bedoeld zijn Johan Lewe (c. 1560-1615) en zijn schoonvader Johan van Ballen (?-1595. Johan Lewe was
een zoon van Joost Lewe van Peize en was in 1586 getrouwd met Anna Lewe, dochter van Evert Lewe van
Ulrum en Willem (Wilhelmina) Mulert. Na het overlijden van Evert Lewe was zijn weduwe een tweede
huwelijk aangegaan met Johan van Ballen (huwelijkscontract van 30 januari 1570, FA Lewe (GrA, T547)
inv. nr. 597, reg. nr.156). Ook voor Van Ballen was dit het tweede huwelijk. Eerder was hij getrouwd
geweest met Anne de Ligne (1565; zie FA Lewe inv. nr. 63, reg. nr. 148 d.d. 5 september 1565). De carrière
van Johan Lewe als stadsbestuurder is opmerkelijk. Meestal waren burgemeesters, voordat ze tot dat
ambt geroepen werden, vele jaren lang gewoon raadsheer en vervulden ze diverse andere functies. De
jonge Lewe kwam in 1590 voor het eerst in de raad en werd in 1592 hoofdman, zonder – zoals gebruikelijk
was – eerder burgemeester te zijn geweest. Dit laatste ambt kreeg hij pas in 1593. Deze gang van zaken
wijst op een snelle ‘oligarchisering’ van het stadsbestuur in deze jaren van toenemende politieke en militaire spanning. Overigens komen noch Johan van Ballen, noch Johan Lewe voor in het lidmatenregister
van de gereformeerde gemeente van Groningen.
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Enige tijd vóór deze gebeurtenissen had de graaf van Mansfeld [154] – Zijne
Hoogheid, wien God in de Hemel bij zich moge hebben, was inmiddels overleden21 – mij de Italianen van het regiment van Don Gaston Espinola gezonden,
alsmede de Walen van het regiment van Monsieur Stanley en enige compagnieën van Monsieur de la Motte. Bij hen was een commissaris met wat geld.
Dit was de eerste keer dat soldaten en geld tegelijk bij me arriveerden.22
Willem Lodewijk van Nassau landt aan de zuidzijde van de Dollard
Graaf Willem was bezig troepen samen te trekken met het doel de stad
Groningen te naderen en haar tot een omwenteling te brengen.23 Ik was gealarmeerd door hetgeen ik in de stad waarnam en door het bericht van een spion
die daar24 was. Toen deze de graaf vertelde dat ik mij met krijgsvolk binnen de
stad bevond, had die zich met de vlakke hand voor het voorhoofd geslagen en
aan zijn baard getrokken. Ik was daarom op mijn hoede en stond geen enkele
soldaat toe de Schuitenschuiversschans te verlaten.
Hij scheepte zich met zijn troepen in en ging naar de Dollard, waar hij aan
land ging in de buurt van twee sluizen in de heerlijkheid Wedde, Blijham en
Bellingwolde genaamd.25
Toevallig arriveerde op dat moment graaf Frederik26 met de hierboven
genoemde hulptroepen te Wedde. De vijand koos positie tussen de twee sluizen en versterkte zich in een enkel uur zodanig, dat het onmogelijk was hem te
benaderen. Hij werd daarbij geholpen door het feit dat de velden daar moerassig waren en de dijken zo smal, dat er nauwelijks een man over lopen kon.27

21 Alexander Farnese overleed in de nacht van 2 op 3 december 1592 te Atrecht.
22 Gedurende de hele winter bevonden de Groninger burgemeester Joachim Ubbena en stadssyndicus dr.
Wilhelmus Hammonius zich te Brussel, waar zij aandrongen op het zenden van een hulpleger. Daarin
hadden zij in zoverre succes, dat in maart 1593 de door Verdugo genoemde troepen de Rijn passeerden
(Van Reyd x 197).
23 De Hollanders wilden in het campagneseizoen van 1593 eerst en vooral het koninklijke steunpunt
Geertruidenberg uitschakelen en gaven om die reden geen prioriteit aan een operatie tegen Groningen.
Willem Lodewijk was niet bij machte met zijn Friese regiment een grootscheepse aanval op Groningen
op touw te zetten, maar kon wel proberen de stemming in de stad te beïnvloeden door zich te laten zien
en de economische blokkade te completeren.
24 Verdugo lijkt met ‘daar’ de omgeving van Willem Lodewijk te bedoelen.
25 Op 15 april 1593 vertrok Willem Lodewijk met een deel van zijn regiment vanuit Oostmahorn om via de
wadden naar de zuidelijke oever van de Dollard te varen. Hij ging aan land tussen de Bellingwolderzijl
en de Blijhamsterzijl en begon meteen met het aanleggen van een schans (rvr 1018.3.13). Omdat ter
plaatse geen bouwmateriaal voorhanden was, had hij demontabele hutten meegebracht (Van Reyd x 198).
Verdugo noemt Blijham en Bellingwolde ‘zijlen’, hetgeen niet juist is. Er heeft wel een Blijhamsterzijl
bestaan. Deze diende voor de lozing van het water van enige landerijen die waren teruggewonnen op de
Dollard en gelegen waren ten noorden van het dorp Blijham. Ten oosten van de Blijhamsterzijl bevonden
zich nog twee uitwateringen: de (oude) westelijke monding van de Westerwoldse A (Olde Ae) en de
(nieuwe) oostelijke monding van dezelfde rivier (Bellingwolderzijl). Willem Lodewijk legde zijn schans bij
de laatstgenoemde monding. Deze schans werd later Oudeschans genoemd, om haar te onderscheiden
van de noordelijker gelegen Nieuweschans.
26 Volgens andere bronnen was het niet Frederik, maar zijn broer Herman (Van Reyd x 198). Dat kan echter
niet juist zijn, want Herman bevond zich met Verdugo te Groningen of daar in de buurt.
27 De plek bij de Bellingwolderzijl was goed gekozen. In de eerste plaats was ze over land slecht benaderbaar en daardoor relatief veilig. Tegelijk bood ze de mogelijkheid om een tweetal routes af te sluiten:
die van Winschoten via Wedde en Bourtange naar Westfalen, en die via Dünebroek naar Oost-Friesland.
Doordat ze de zijl beheersten, konden de Staatsen ook een groot gedeelte van het omringende land onder
water zetten.
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[Graaf Frederik] gaf zijn broer Herman en mij, die zich te Groningen bevonden, bericht van zijn aankomst en van hetgeen hij had aangetroffen. Ik schreef
hem dat hij zijn troepen in Winschoten moest onderbrengen en proberen
moest te verhinderen dat de vijand zijn stelling verder versterkte. Vanwege de
genoemde redenen heeft hij dit niet kunnen doen.28
Zijne Excellentie droeg graaf Frederik op om haast te maken met het aanwerven van cavalerie, hetgeen hij hem al eerder had bevolen, waarna de graaf
[155] vertrok om hieraan gevolg te geven. Graaf Herman ging in zijn plaats het
bevel voeren over dat volk.29 Enige dagen later werd hij echter belast met het
gouvernement van Gelderland,30 zodat ook hij moest vertrekken. Ik liet het
krijgsvolk daarom over aan de zorg van de edelman Carcano,31 die het regiment van Don Gaston commandeerde. Deze had vele conflicten met de kapiteins van dat regiment en ook met die van het regiment van Monsieur Stanley,
maar hij had die best kunnen voorkomen.
De bevolking van Groningen is oproerig en het stadsbestuur klaagt
dat er te weinig soldaten zijn om een aanvalsoorlog te voeren
Gezien de aard van de stad Groningen en de oproerige stemming onder het
merendeel van de bevolking, was het wachten slechts op het moment dat
de zaak zou barsten en dat ze zich op de katholieken en mij zouden storten.
Daarom durfde ik de soldaten die ik in de Schuitenschuiversschans had niet
allemaal te laten gaan. Ook zelf durfde ik de stad niet te verlaten, want de
goedwillenden zeiden me dat ze verloren waren op het moment dat ik zou
gaan. God kent de gemene streken die de kwaadwilligen hebben uitgehaald
als gevolg van de weigering van de magistraat om tegen hen op te treden. Hij
weet ook wat ik geleden heb omwille van de dienst van de koning.32
De magistraat klaagde dat de gestuurde hulp onvoldoende was om tot een
aanvalsoorlog over te kunnen gaan, en dat de defensieve strategie geen steek
hielp, maar zou uitdraaien op hun volledige ondergang. Ik adviseerde hen
dit aan het Hof te gaan melden, in de overweging dat ik hen op deze manier
gehoorzaam kon houden. Ik zei hen dat ik van mijn kant hetzelfde heel uitdrukkelijk geschreven had en dat het nodig was vele malen naar de bron te

28 Doordat Verdugo de nieuw aangekomen koninklijke troepen te Winschoten liet onderbrengen, konden
ze, tot grote teleurstelling en woede van het Groninger stadsbestuur, niet worden ingezet voor offensieve
operaties tegen Westerlauwers Friesland.
29 De te Winschoten gelegerde strijdkrachten.
30 Graaf Herman van den Berg was in Groningen zeer populair en genoot het vertrouwen van het stadsbestuur. Dat hij een man van ‘Duitschen bloede’ was speelde daarbij een grote rol. Sinds de komst van het
door zijn broer Frederik begeleide hulpleger, dat geheel uit buitenlanders bestond, had graaf Herman zijn
uiterste best gedaan om de discipline onder de manschappen te handhaven. Op 25 mei 1593 vertrok hij
echter uit Groningen, tot groot verdriet van velen. Menigeen kon het niet laten tranen te storten bij zijn
vertrek (rvr 1018.3.16).
31 De Spaanse tekst heeft ‘Carcamo’. Volgens Lonchay gaat het om Don Alonso de Luna y Cárcamo. Dit is
niet juist. Verdugo bedoelt de Italiaanse officier Vespasiano Carcano.
32 In de Groninger bronnen is geen bevestiging te vinden van Verdugo’s bewering dat stedelingen op het
punt hebben gestaan zich op hem te werpen.
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lopen.33 Zo kwam het dat ze besloten een burgemeester en de syndicus naar
het Hof te sturen.34
Er komt aanvullende hulp
Zijne Excellentie was indertijd bezig een leger te verzamelen om Geertruidenberg
te hulp te komen, toen die stad eigenlijk al verloren was.35 Omdat hij dit krijgsvolk niet meer nodig had, besloot hij een flink deel ervan naar mij te sturen onder
bevel van graaf Frederik. Het seizoen was echter al zover gevorderd, dat er weinig
tijd over was om oorlog te voeren in Friesland. Het was september en dat wil zeggen: te laat voor een zomercampagne en veel te vroeg voor vriezend weer.
De troepen die de graaf moest meebrengen bestonden uit eenheden die na
de val van Steenwijk [156] uit die stad waren weggetrokken, het regiment van
Don Felipe de Robles, een gedeelte van het regiment van Monsieur de Frésin
en andere losse compagnieën uit garnizoensplaatsen, twee van het regiment
van de graaf van Sulz36 en vier compagnieën Lotharingers, twee Waalse en twee
Duitse compagnieën. De soldaten van deze compagnieën hadden al behoorlijk
geleden tijdens de campagne en toen ze hoorden dat ze naar Friesland moesten,
weigerden ze verdere bevelen op te volgen en namen de vlucht. Vooral van de
Walen bleef nog niet de helft over. De cavalerie was die van de graaf zelf,37 zes
eskadrons curassiers uit Lotharingen en de compagnie van Botbergen.38 Ook
van deze curassiers waren er die verdere dienst weigerden, en een groot deel
van de beste soldaten liep weg. Deze troepen marcheerden naar de Rijn, onder
toezicht van graaf Herman als gouverneur van die provincie, totdat ze scheep
gingen. Vanaf dat moment vielen ze onder het bevel van zijn broer.39
33 Is dit een zegswijze of veroorlooft Verdugo zich een woordspeling, door met het woord ‘bron’ (Sp.
‘fuente’) te verwijzen naar de graaf van Fuentes? Deze Spaanse edelman was door de koning naar de
Nederlanden gestuurd om het roer in Brussel over te nemen.
34 Verdugo heeft weer moeite met de volgorde van de gebeurtenissen. De beide Groninger gezanten, burgemeester Ubbena en syndicus Hammonius, waren reeds begin november 1592 naar Brabant gereisd om
bij de hertog van Parma aan te dringen op tijdige voorbereidingen voor de campagne van 1593 (zie het
commentaar bij FV 151 en 154). Sindsdien verbleven de beide Groningers te Brussel om hulp voor hun
stad los te krijgen. De gezanten waren bovendien uitgestuurd om aan te dringen op de vervanging van
Verdugo. Zowel in de raad als in de vergaderingen met de anti-Staatsgezinde Ommelander autoriteiten
was serieus gesproken over de mogelijkheid dat de koning wellicht bereid zou zijn Stad en Lande te
ontslaan van hun in 1555 afgelegde eed van trouw. Het waren dus niet alleen de ‘ketters’, zoals Verdugo
suggereert, die hem vijandig gezind waren; in Groningen was er nauwelijks meer iemand te vinden die
hem steunde.
35 Geertruidenberg viel op 24 juni 1593 in handen van de Staatsen. De reddingsoperatie voor Geertruidenberg
was te laat op gang gekomen, ten dele als gevolg van de ruzies tussen Mansfeld en Fuentes (De
Schepper, ‘De katholieke Nederlanden’, 285). Het bericht over het verlies van Geertruidenberg had een
demoraliserende uitwerking op de Groninger bevolking, die toch al van mening was dat de regering te
slap optrad en de vijand te veel ruimte liet (rvr 1018.3.23).
36 Het Waalse regiment van Felipe de Robles heeft slechts twee jaren bestaan: van 1593 tot 1595. Het regiment van de graaf van Roeulx, dat in de jaren 1568-1607 deel uitmaakte van het koninklijke leger, werd
tussen 1585 en 1607 gecommandeerd door Charles de Gavre (1532-1610), graaf van Frésin en Beaurieu.
De ‘graaf van Sulz’ is Karl Ludwig, graaf van Sulz en Blumeneck, vorst van de Klettgau in de buurt van
Schaffhausen. In mei 1593 werd te Groningen bekend dat de graaf van Sulz opdracht had gekregen om
3000 man te voet en 300 ruiters aan te nemen (rvr 1222.1 en 54).
37 De ruiterij die graaf Frederik van den Berg dat voorjaar had geworven.
38 Caspar van Botbergen was gouverneur van Oldenzaal. Hij had op 26 april 1593 bevel gekregen om 200
ruiters te lichten (rvr 1222.1.35).
39 Beloofd was dat de soldaten elke maand betaald zouden worden, zodat het onderhoud van het hulpleger
niet ten laste van het verarmde gouvernement van Verdugo zou komen (rvr 1222.1.59). Op 2 september
stak het de rivier over (Van Reyd x 210).
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Door de aandrang die de gezanten van Groningen en ik bij het Hof uitoefenden
om in staat gesteld te worden een offensieve oorlog te voeren, stuurde men ook
vier stukken geschut met ruim voldoende toebehoren. Wat echter ontbrak, was
geld voor degenen die ze moesten bedienen, en dat terwijl artilleristen lieden
zijn die goed behandeld willen worden als men er voordeel van hebben wil.
Het geld moest van een ander komen dan van de generaal der artillerie,40 die,
voor zover het hem betrof, echt voldoende heeft bijgedragen.
De vijand legt een schans aan te Bourtange (augustus-september 1593)
Toen de vijand vernam dat deze versterkingen naar mij onderweg waren, wilde
hij, omdat hij toch niets anders te doen had,41 ook zijn troepen in Friesland
hulp zenden. Hij kon dit veel sneller en gemakkelijker doen dan wij.42 Zo
besloot hij een versterking aan te leggen in de Bourtange om te verhinderen
dat onze hulptroepen [daarlangs] zouden kunnen binnenkomen en richting
Groningen trekken. Deze pas van de Bourtange, die een lengte heeft van twee
uren gaans, is in oude tijden door de boeren aangelegd door turven en zand op
te werpen, zoals de naam zelf aangeeft.43 De ene helft ervan ligt in de heerlijkheid Wedde, de andere in Münsterland. De inwoners van beide zijden leveren
arbeid voor het onderhoud van de weg ten behoeve van de communicatie en
het handelsverkeer van beide gebieden. Halverwege deze pas bevond zich een
wat bredere zandige plek, waar de vijand een [157] versterking aanlegde die
de doorgang afsneed. Het graven van een gracht en het opwerpen van een wal
was een werkje van een uur.44 Maar het was moeilijk om de vijand daaruit
te verdrijven, omdat het onmogelijk was hem vanuit een andere richting te
benaderen dan via die ene weg. Carcano45 had niet op tijd ter plaatse kunnen
zijn om het te beletten en had er ook de middelen niet voor. Ik kon evenmin
helpen, omdat ik mijn handen vol had te Groningen.46

40 Valentin de Pardieu, heer van La Motte.
41 Na het innemen van Geertruidenberg had het Staatse leger de handen vrij. Bovendien was in Frankrijk
eind juli een wapenstilstand gesloten tussen de protestantse troonpretendent Henri de Béarn (de ‘koning
van Navarra’) en de katholieke partij. Daardoor konden de troepen die de Staten-Generaal ter assistentie
van Béarn naar Frankrijk hadden gestuurd, naar de Nederlanden terugkeren.
42 In het Staatse kamp was enige tijd gediscussieerd over wat men na de verovering van Geertruidenberg
zou kunnen doen. Omdat een massale (en beslissende) aanval op Groningen onmogelijk werd geacht,
had Willem Lodewijk voorgesteld de rest van het seizoen te gebruiken om de route over Bourtange – de
laatste levensader van Groningen – definitief af te sluiten. Daartoe wilde hij Wedde veroveren en een
nieuwe sterkte bouwen. Met het Friese regiment en de vendels die hij hiervoor van Maurits had gekregen,
trok Willem Lodewijk op 21 augustus 1593 van Zwolle naar Ommen.
43 Zie Bijlage IV p. 296.
44 Nadat hij enkele schansen in de buurt van Coevorden had veroverd, was Willem Lodewijk via Emmen
en Roswinkel naar Wedde getrokken. Van die sterkte maakte hij zich op 28 augustus 1593 meester. Het
graafwerk te Bourtange begon op 7 september 1593 (Van Reyd x 208-209 en DA 879).
45 Zie de aantekening bij deze naam op FV 155. Zoals we gezien hebben voerde deze Italiaanse officier het
bevel over de koninklijke troepen te Winschoten.
46 Waarmee Verdugo het in Groningen zo druk had, is niet duidelijk. Hijzelf suggereert dat de recalcitrante
Groningers hem veel werk bezorgden, maar Groninger bronnen zwijgen daarover. Willem Lodewijk had
echter goede contacten in Groningen en schreef op 14 september 1593, dat er ‘beweging’ was onder de
bevolking daar (Bor xxx 33).
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Successen van het koninklijke leger: Saasveld en Ootmarsum (8-12
september 1593), Aduarderzijl en Slochteren (17-18 september 1593)
Voordat dit gebeurde had ik graaf Frederik geschreven47 dat hij een aanval moest
doen op het kasteel van Saasveld48 en het stadje Ootmarsum, die in handen
waren van de vijand. Dit om te voorkomen dat we van achteren konden worden gehinderd. We hadden al veel last van die beide plaatsen gehad, doordat ze
allebei gelegen waren op een uur gaans van Oldenzaal, waarlangs al ons verkeer
naar en van Brabant moest passeren. Het huis te Saasveld gaf zich dadelijk over,
maar Ootmarsum, waar twee compagnieën goede en ervaren soldaten lagen, liet
het op een bombardement aankomen.49 Na de artilleriebeschieting gaven ze zich
over op dezelfde voorwaarden als zij de onzen te Steenwijk hadden verleend.50
De officieren bleven als gevangenen achter om uitgewisseld te worden tegen
enkele kapiteins van Monsieur de la Motte, die gevangen genomen waren bij
de hulpactie voor Geertruidenberg.
Graaf [Frederik] trok onmiddellijk51 met zijn troepen over de pas bij
Schoonebeek in de nabijheid van Coevorden;52 via de Bourtange kon hij immers
niet, omdat die door de vijand was bezet. Het geschut dat hij uit Brabant had
meegebracht, liet hij in Oldenzaal achter.53 Nadat hij de pas doorgetrokken was,
marcheerde hij naar Groningen, waar ik zoveel mogelijk volk had samengetrokken.54 Ik wilde geen tijd verloren laten gaan en liet daarom met deze troepen en
met de hulp van de zojuist aangekomen strijdkrachten twee plaatsen tegelijkertijd
belegeren die Groningen last bezorgden, te weten Aduarderzijl en Slochteren.55
Ikzelf trok naar Aduarderzijl en kapitein Cornelio Gasparino56 naar Slochteren.
47
48
49
50
51
52

53
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Deze brief viel in handen van Willem Lodewijk (Van Reyd x 210).
Havezate ten noorden van Hengelo, tussen Weerselo en Borne.
Eerdere overgave zou in strijd zijn geweest met de krijgsmanseer.
De beschieting en overgave van Ootmarsum vonden plaats op zondag 12 september 1593 (rvr
1222.1.66).
Op maandag 13 september 1593.
Eerder dat jaar had Verdugo deze route begaanbaar gemaakt. Vervolgens had de ruiterij van Mendo in juli
1593 deze passage gebruikt om zich bij hem te voegen voor een inval in Westerlauwers Friesland. Willem
Lodewijk, die zich toen in Zuid-Drenthe bevond, was daarop in allerijl naar Friesland teruggekeerd, hetgeen voor Verdugo reden was om de inval af te gelasten. Terwijl Verdugo zich in de buurt van Groningen
ophield, maakte de Staatse commandant van Coevorden van de gelegenheid gebruik om de weg door het
moeras te vernielen (Van Reyd x 206-207). Dat het graaf Frederik op 14 september 1593 toch lukte om met
het hulpleger via deze route naar het noorden te komen, zal ongetwijfeld het gevolg zijn geweest van de
heersende droogte (DA 880).
Dit was niet naar de zin van de Groningers, die van mening waren dat het zonder artillerie niet mogelijk
zou zijn om in Groningerland iets zinnigs te doen (rvr 1222.1.64). Anderzijds kan men begrip opbrengen
voor het besluit de kanonnen in Twente achter te laten. Stukken artillerie konden alleen getransporteerd
worden over wegen op een rotsachtige of droge zandbodem. Anders was vervoer per schip de enige
andere optie. Omdat de herfst voor de deur stond, kon men erop rekenen dat men op de natte veen- en
kleigronden van Noord-Nederland nauwelijks met het geschut uit de voeten zou kunnen.
Frederik van den Berg arriveerde, samen met de twee stadsgezanten, op 15 september 1593 te Groningen.
Het leger bleef in de buurt van Zuidlaren (DA 880).
De strijdmacht die op 2 september 1593 over de Rijn kwam, omvatte niet meer dan 2000 man te voet en 800
ruiters. Onderweg naar het noorden lichtte graaf Frederik echter ook nog eens 1000 man uit de garnizoenen
van Groenlo, Bredevoort, Oldenzaal e.a. Wanneer we hierbij de 1000 man optellen die in de omgeving van
Groningen in garnizoen lagen, komen we voor wat betreft de infanterie op 4000 man. Volgens Van Reyd
had Verdugo 5000 man te voet en 1400 ruiters (Van Reyd x 210-211). Het is mogelijk dat hierbij ook de
manschappen zijn geteld die door graaf Herman van den Berg later nog vanuit Wesel zijn opgehaald (rvr
1462.474.4). Aduarderzijl en Slochteren werden in de nacht van 15 op 16 september 1593 omsingeld.
In eerste instantie voerde Verdugo’s luitenant-kolonel, de Spaanse kapitein Andres de Pedrosa, het bevel
over de eenheden die Verdugo met twee veldstukken naar Slochteren had gestuurd. De Pedrosa werd
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Ik had twee veldstukken bij me die de graaf uit Oldenzaal had meegebracht.57 Vanwege het feit dat de sterkte te Slochteren niet meer was dan een
slecht gefortificeerde kerk, meende ik dat de bezetting ervan zich wel aan
Gasparino zou overgeven. Dat was niet de intentie van de [Staatsen in de]
schans waarheen ik was gegaan, zodat het nodig was die te bombarderen.
Doordat de sterkte voorzien was van een stevige aarden wal,58 haalde de
beschieting echter weinig uit. Toen ik dat had gezien, [158] zond ik een Duitse
officier op verkenning uit naar de gracht, terwijl ik de musketiers onophoudelijk vanuit de loopgraven liet schieten, opdat hij zijn opdracht veilig kon uitvoeren. Achter hem aan ging vaandrig Peña met een schanskorf en een spade.
Hij plaatste de korf aan de rand van de gracht en begon zich daarachter in te
graven. Na hem volgden vele anderen die hetzelfde deden. Toen die van binnen dit zagen, gaven ze signalen dat ze zich wilden overgeven. Op dat moment
kwamen de onzen met graaf Frederik uit de loopgraven tevoorschijn en voerden met hun pieken en hellebaarden een stormloop uit via de ophaalbrug die
zij hadden neergehaald. Het beklimmen van de wal was een [te] zware klus:
de aanvallers hadden weinig houvast in de harde aarde en de verdedigers
weerden zich dapper, ofschoon ze gering in aantal waren.59 Er volgde een
gevecht van man tegen man dat geruime tijd duurde. Maar toen de bevelhebber van het fort – hij was degene die het meest weerstand bood – gesneuveld
was, kwamen de onzen binnen en lieten niemand in leven. Wie nog over was
werd door de aanvallers afgemaakt.60
Hierna keerde ik haastig terug naar Slochteren, waar de vijand zich niet
wilde overgeven vanwege het eenvoudige geschut dat kapitein Cornelio bij
zich had. Maar toen ze hoorden dat ik eraan kwam en met wat voor strijdmiddelen ik was uitgerust, gaven ze zich over.61
Tevoren had ik een maatregel genomen om mij van Groningen te verzekeren
en ook mijn eigen persoon te beveiligen, want van uur tot uur werd me meegedeeld dat de ‘fouten’ erop uit waren schielijk de wapens op te nemen en de
katholieken en mij te arresteren of te doden. Ik had een strijdmacht geformeerd
door de edelman Carcano62 uit Winschoten te laten komen en hem met zijn
mensen in de omgeving van de stad te posteren. Zo konden we haar in de hand
houden en voorkomen dat de oproerlingen hun plannen zouden uitvoeren.
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echter door een kogel in het hoofd getroffen toen hij de plek verkende waar het geschut moest worden
opgesteld om de Staatse bezetting uit de kerk van Slochteren te verjagen. Hij werd opgevolgd door kapitein Gasparino (Van Reyd x 211en Bor xxx 34).
Deze mededeling lijkt in tegenspraak met hetgeen Verdugo enkele regels hierboven schreef. Mogelijk
gaat het om verschillende stukken geschut. Hierboven was sprake van de kanonnen die de hulptroepen
vanuit Brabant hadden meegebracht, hier kan het gaan over stukken artillerie waarover Verdugo als gouverneur zelf kon beschikken.
De vertaling volgt de uitgave van 1872.
In Aduarderzijl lagen niet meer dan dertig man, onder bevel van vaandrig Herman Ophof (Van Reyd x
211). Groningse bronnen houden het op 36 of 38 man (DA 880 en EEPh 154).
De verovering van Aduarderzijl vond plaats op 17 september 1593. De koninklijke strijdkracht bestond in
hoofdzaak uit Italianen. Ook de vrouwen en kinderen van de Staatse soldaten werden afgeslacht (EEPh
154).
18 september 1593 (EEPh 154 en GDJ 147).
Zie de noot bij FV 155.

Boek X 1592-1593

251

Strijd in Oost-Groningen (19-22 september 1593)
Toen graaf Willem zich in de nieuwe schans op de Bourtange bevond en bezig
was met de verdere versterking ervan, was hij te velde getrokken met zijn artillerie en had het kasteel van Wedde belegerd en gebombardeerd. Zij die daar
binnen waren hadden zich overgegeven zonder een stormloop af te wachten.63
De vijand had hetzelfde gedaan met het dorp Winschoten, waarvan ze de kerk
in staat van verdediging brachten. Ik trok daarheen met de artillerie die ik uit
Groningen had [159] gehaald, in de overtuiging dat de Groningers het niet
zouden wagen hun boze plannen ten uitvoer te leggen wanneer ze ons met
zoveel macht te velde zagen.
Graaf Willem had in de genoemde plaatsen flinke garnizoenen achtergelaten en was naar [Westerlauwers] Friesland teruggekeerd om zich te voegen bij
de hulptroepen die onder het bevel van zijn broer, graaf Filips van Nassau, voor
hem waren aangekomen.64
Ik zette mijn mars naar Wedde voort en het krijgsvolk dat zich in de kerk
van Winschoten bevond, gaf zich over.65 Ik trok verder naar Wedde, waar de
vijand twee luitenants van de infanterie had geposteerd met een groot aantal
musketiers en een flinke troep elite-soldaten, afkomstig uit alle compagnieën.
Volgens zeggen hadden graaf Willem en de Staten van Friesland deze twee
luitenants beloofd dat ze hen tot kapitein zouden bevorderen wanneer ze die
plaats goed zouden verdedigen. Ze hadden hun daartoe proviand en oorlogsvoorraden gelaten en gereedschappen om zich te fortificeren, en dit alles in een
hoeveelheid die voor een grote plaats toereikend zou zijn geweest. Want zij
zorgen op een andere manier voor hun posities dan men aan onze kant doet.
Dit was de reden dat de luitenants, toen ik de plaats had opgeëist, niets
anders wensten te antwoorden dan dat ze hem op leven en dood zouden verdedigen. Zij hielden hun woord en terwijl de artillerie die ik achtergelaten had
in aantocht was, liet ik snel de loopgraven aanleggen. Ook nadat het geschut
gearriveerd was en het bombardement was begonnen, hielden de verdedigers
vol en hun musketiers schoten dag en nacht. Dit bracht ons uiteraard enige
verliezen toe. Van alle nationaliteiten waren het de Italianen die het ’t zwaarst
te verduren hadden. Die hadden ook werkelijk het hunne wel gedaan door het
aanleggen van hun loopgraven, waarmee ze tot aan de gracht waren gekomen.
Toen de beschieting voortging en daardoor twee torens werden neergehaald,
die flankerend vuur voorlangs de aarden courtine mogelijk maakten, toonden
de verdedigers een zekere verslapping, te oordelen naar wat men zag gebeuren en wat men hen onder elkaar hoorde zeggen. Onze soldaten – de Italianen
voorop, want zij waren het dichtst in de buurt en wilden hun kameraden
wreken die ze ter plaatse verloren hadden – stortten zich in de gracht om een
ongeordende aanval uit te voeren. Vaak loopt zoiets verkeerd af, en ik geloof
63 Het hier verhaalde heeft zich afgespeeld vóór de aankomst van het hulpleger dat Verdugo in staat
stelde zijn tegenactie te ondernemen. De volgorde van de gebeurtenissen was enigszins anders dan
Verdugo hier beschrijft. Willem Lodewijk was, voorzien van geschut en materialen voor de fortificatie van
Bourtange, op 26 augustus 1593 voor Wedde gearriveerd. De volgende dag gaf de koninklijke bezetting
zich over (DA 879, Van Reyd x 209 en Bor xxx 32v).
64 Reeds op 21 augustus 1593 kon Willem Lodewijk beschikken over de troepen van zijn broer Filips. Deze
nam ook deel aan de veldtocht naar Wedde. Mogelijk zijn hier de versterkingen bedoeld die sir Francis
Vere leverde (Van Reyd x 208; Bor xxx 33).
65 In de middaguren van 19 september 1593 (rvr 1463.211.1).
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Willem Lodewijk verovert Wedde (28 augustus 1593).
Uitsnede uit een vogelvluchtkaart waarop het Oostgroningse krijgstoneel is afgebeeld.
Een 12-regelig vers onder de gravure geeft een toelichting:
Dasz hauss Wedd gelegen nit weit
von Groeningen aufs koenigs seit
Mitt graben und volck woll besettet
Hoffens zu erhalten unverl[e]ttet
Graff Wilhelm von Nassauwer standt
Ein oberst uber West Vrieslandt
Hat sie dermassen griffen an
Das sie es uber geben han.
Anne 93 am dreijssigsten
Des monats Augst mit noch zweijn
schansen Slochtern Winscho genant
Wol dem dat geluck beut de hant
(GrA T1536-4583)

dat dat ook bij deze gelegenheid het geval zou zijn geweest, wanneer de verdedigers zich zo goed teweer hadden gesteld als die van Aduarderzijl. Bij het
binnengaan [van het fort] ondervonden de onzen echter weinig tegen- [160]
stand en ze maakten iedereen af die zich daarbinnen bevond. Degenen die de
aanval begonnen waren, heb ik de mantel uitgeveegd en hen gewezen op de
ongelukken die er gewoonlijk van komen wanneer men op eigen houtje aanvalt.
Op dat moment arriveerden enkele burgemeesters van Groningen, die alles
zagen wat ik heb verteld.66
66 Albert Jarges, presiderend burgemeester van Groningen, en krijgscommissaris Johan van Ballen waren
getuige van de herovering van Wedde (22 september 1593; rvr 1463.212).
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[161]

Boek XI – 1593-1594
Verdugo probeert de Staatsen vergeefs tot een veldslag te verlokken. Hij
bouwt een route door de moerassen bij Schoonebeek en wil Coevorden
uithongeren. Ziekte, sterfte en verloop teisteren de koninklijke troepen;
Verdugo moet een deel van zijn soldaten naar Brabant laten terugkeren. De vijand trekt met grote macht en voorraden naar Coevorden. De
koninklijken zijn veel zwakker en ontwijken een confrontatie.
Verdugo probeert Willem Lodewijk tot een veldslag te verleiden
Het jaargetijde was inmiddels zover gevorderd en de toestand van het land van
dien aard, dat de regens die nu begonnen te vallen het mij onmogelijk zouden
maken mijn bagage en cavalerie terug te trekken, wanneer ik nog langer zou
wachten. Ik overwoog dat ik mij met mijn soldaten op een plek bevond vanwaar
ik niet meer weg kon komen, noch via [162] Bourtange, noch over Coevorden.
Wanneer ik de schans van Bourtange zou aanvallen, zou het volstrekt onmogelijk
zijn loopgraven aan te leggen en zou ik ook mijn soldaten niet bij elkaar kunnen
houden. Immers, als men daar twee voet en zelfs nog minder diep graaft, zit men
al aan het grondwater en binnen een afstand van meer dan één uur gaans is er
geen huis en zelfs geen boom te bekennen. Wanneer het zomer was geweest, zou
ik het fort vanwege het belang van die pas wel aangevallen hebben, maar gezien
het gevorderde seizoen zou ik me zeker het gevaar op de hals gehaald hebben
dat ik noemde. Als ik zou beginnen met het opwerpen van twee schansen, één
aan de ingang en één aan de uitgang van die pas om hen op die manier uit te
hongeren – iets wat ik een moment van plan ben geweest – , zou ik hetzelfde
risico lopen als wanneer ik de schans zou belegeren.
Omdat het noodzakelijk was over een aan- en afvoerweg te beschikken,
bedacht ik dat dit het best en gemakkelijkst te realiseren was via Coevorden.
Immers, als we geen vrije doorgang hadden, zouden we onszelf in Groningen
uithongeren in plaats van die stad te helpen. Omdat de vijand zich te velde
bevond met een leger dat net zo sterk was als het onze, zou hij ons bovendien
kunnen beletten op het land te teren. We zouden dan geen middelen hebben om
ons te onderhouden. Buitendien zou hij zijn leger kunnen uitbreiden en hulp
ontvangen vanuit Holland, hetgeen voor mij onmogelijk was als ik geen vrije
passage had. Daarom besloot ik die te gaan maken in de buurt van Coevorden.
Ik bevond me op een plaats die slechts twee mijl verwijderd was van
de plek waar de vijand gelegerd was.1 Daarom wilde ik, alvorens mij naar
Coevorden te begeven, hem aanvallen en de krijgskans beproeven. Ik deed dat
meer uit wanhoop dan uit krijgskundige overwegingen, want hiervoor was
het nodig enkele moerassen en gevaarlijke venen te passeren. Dit was extra
lastig vanwege het regenseizoen en de aanwezigheid van een grote vijandelijke schans.2 Omdat deze veengrond te slap was om geschut te dragen, was het
1
2
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Willem Lodewijk bevond zich met zijn leger ten zuiden van Tolbert, aan het riviertje de Leek. Bij het schrijven van deze zin zag Verdugo zichzelf te Zuidlaren. Het leger bevond zich op maandag 27 september 1593
daar ter plaatse en werd vanuit Groningen bevoorraad.
De Zwartendijksterschans ten noorden van het huidige Haulerwijk.
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voor mij onmogelijk om dit fort met mijn artillerie te passeren zonder daarbij
grote verliezen te lijden.3 Ik had twee veldstukken bij me en enkele licht met
proviand beladen wagens.
Om in de buurt van de vijand te komen moest ik een grote omweg maken,
ofschoon hij zich op een afstand [163] van niet meer dan één mijl4 van Groningen
bevond. Hij had bericht gekregen omtrent de weg die ik zou nemen en over mijn
bedoelingen, hoewel ik hierover in de stad met geen enkele autochtoon gesproken had, afgezien van de syndicus en een burgemeester in wie ik vertrouwen
had. Tijdens de passage van deze moerassen en venen kwamen het geschut en
onze wagens vast te zitten en het kostte de grootste moeite ze weer los te trekken. Dit gebeurde op een plek waar de vijand ons vanuit zijn fort met zijn musketten beschoot, echter zonder veel schade aan te richten. Na het volbrengen van
deze tocht waren mijn soldaten zo uitgeput, dat ik hen moest laten rusten.
Tussen mijn kampement en dat van de vijand – op korte afstand van ons
kwartier – bevond zich een andere schans, die niet zo sterk was als die welke
we voorbij getrokken waren.5 Ik liet haar verkennen met de bedoeling haar die
nacht aan te vallen, maar de bezetting ervan vluchtte weg door de moerassen
en liet haar in de steek.
3

4
5

Wanneer hij geen geschut bij zich had gehad, zou Verdugo in een boog om de Zwartendijksterschans
hebben kunnen trekken. Omdat hij wel artillerie moest vervoeren, was hij genoodzaakt de weg te volgen
die vlak langs de schans voerde. Daardoor kwam hij uiteraard binnen schootsafstand van het Staatse
garnizoen.
Doorgaans bedoelt Verdugo met een mijl ongeveer 10 km. De afstand tussen Groningen en Tolbert
bedraagt in werkelijkheid ongeveer 15 km.
Verdugo liet zijn leger te Siegerswoude overnachten. Met de schans tussen dit kampement en Tolbert
bedoelt Verdugo de Staatse versterking te Frieschepalen (Van Reyd x 213).
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Toen graaf Willem en zijn broer Filips hadden vernomen dat ik tegen hen
optrok, begonnen ze hun kampement flink te versterken, hetgeen ze tevoren
niet gedaan hadden.6 Maar meer haast maken dan ik deed konden ze niet. Bij
het ochtendgloren7 trok ik op de vijand af. Men had mij laten weten dat hij zich
in vlak en open terrein bevond, maar ik bevond de situatie geheel tegenovergesteld: onze route zelf liep weliswaar over droog terrein,8 maar al het overige
was om de zes passen doorsneden met zulke greppels, dat het onmogelijk was
hier in slagorde op te trekken. Toen ik bij de positie van de vijand was aangekomen, stelde ik mijn eskadrons van cavalerie en infanterie op, waarna een
schermutseling losbrandde. Ik plaatste de meegebrachte veldstukjes op een
hoogte en ging persoonlijk het terrein verkennen om te zien of het mogelijk
was zijn loopgraven aan te vallen. In de gedachte dat ik de vijand uit zijn loopgraven kon krijgen door hem wat lokaas voor te houden, liet ik mijn infanterie
en cavalerie steeds weer schermutselingen beginnen. We zouden hem immers
beter in het open veld kunnen bevechten dan in de loopgraven. [164] Hij bleef
echter voortdurend vanuit de dekking schermutselen en wilde niet verder
tevoorschijn komen. Ondertussen had hij zijn hele infanterie achter de loopgraven geposteerd en terwijl de schermutselingen voortgingen, galoppeerde
zijn cavalerie voortdurend hier tussendoor, van de ene naar de andere kant. Ik
liet onze veldstukjes erop schieten, hetgeen hun veel schade toebracht.9
Er zijn enkelen geweest die me verweten hebben dat ik geen grof geschut
had meegenomen om hen te bombarderen. Ik geef toe dat ze hierin gelijk
zouden hebben gehad, als het mogelijk was geweest het te transporteren. De
positie [van de vijand] was immers veel lager dan de mijne en zijn loopgraven,
haastig aangelegd als ze waren, zouden niet bestand geweest zijn tegen de artillerie. Met Gods hulp zouden we hem dus hebben verslagen. Die mogelijkheid
zou inderdaad hebben bestaan wanneer de hulptroepen twee of drie maanden
eerder waren gekomen; dan hadden we de artillerie kunnen meenemen op de
passage door het moeras, maar op het gegeven tijdstip was dat onmogelijk.
Nadat ik de ligging van de sloten had verkend die, zoals ik al zei, dwars
door het veld liepen en verhinderden dat we hier in slagorde konden optrekken om op die manier een aanval te doen zonder aanzienlijke verliezen te
lijden, viel het besluit ons terug te trekken. We hadden de vijand toen al grote
schade toegebracht, terwijl wijzelf slechts weinig hadden hoeven incasseren.
Geen enkele edelman werd getroffen. Wel was het paard van graaf Frederik
gedood en kreeg hijzelf een musketschot op het armpantser, waardoor dit inge-

6

7
8
9
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Aanvankelijk was Willem Lodewijk niet van plan geweest zich bij Tolbert te fortificeren. Hij wilde zich
liever terugtrekken naar Visvliet. De Friese gedeputeerden meenden echter dat een terugtocht, hoe klein
ook, door Verdugo als een uitnodiging zou worden gezien om een inval in Friesland te doen. Zij vonden
dat Willem Lodewijk ter plaatse slag zou moeten leveren. Door deze opstelling van de ‘politici’ moest
de Friese stadhouder zijn kamp in allerijl in staat van verdediging brengen. Even later kregen de gedeputeerden spijt van hun eigen flinkheid en veranderden van mening. Toen ze er bij Willem Lodewijk op
aandrongen met het leger naar Visvliet terug te trekken, antwoordde deze dat het daarvoor te laat was en
dat men de vijand ter plaatse zou moeten opvangen. Volgens hem zou Verdugo ook zeker geen inval in
Friesland doen zonder eerst het Staatse leger te hebben uitgeschakeld (Van Reyd x 213).
Het was de ochtend van woensdag 29 september 1593.
Verdugo volgde vanaf Frieschepalen de zandrug die de kern vormt van het landschap Vredewold. Hierop
liggen (van west naar oost) De Haar, Marum, Nuis, Niebert en Tolbert.
Het geluid van de gevechten onder Tolbert was tot in Groningen te horen (‘heft men dapper schieten
hoert’, GDJ 148).
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deukt werd tot in het vlees, maar dit was van weinig belang. Een Italiaanse
kapitein werd aan een been gewond.

In de herfst van 1593 legde Verdugo een route aan door de moerassen ten noordoosten van het
door de Staatsen bezette Coevorden. Nadat de Staatse troepen in de zomer van dat jaar de weg
via Bourtange hadden afgesneden, was de pas tussen Dalen en het graafschap Bentheim de enige
verbindingsweg van Groningen met de buitenwereld.
Het afgebeelde kaartje vermeldt een aantal plaatsen die in Verdugo’s verslag voorkomen, maar
de situering ervan en de spelling van de plaatsnamen is niet altijd correct. Zo ligt Schoonebeek
(‘Schoenrebeeck’) op de plaats van het huis ‘De Scheere’ en heet Dalen hier ‘Daelhem’.
Uitsnede uit de kaart van Overijssel en Drenthe in het Nieuw Nederlandtsch Caertboeck van Abraham Goos
(Amsterdam 1625). Het westen is boven.
(GrA T817-2203)

Het koninklijke leger trekt zich terug en begeeft zich naar Dalen
Zo trok ik mij terug naar de plek waar ik de nacht tevoren had gebivakkeerd.10
De volgende ochtend vroeg in de morgen11 wilde ik door het moeras trekken in
de buurt van het vijandelijke fort.12 Die route was echter moeilijk begaanbaar
10 Siegerswoude.
11 Donderdag 30 september 1593.
12 De Zwartendijksterschans.
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door de regen van de voorgaande nacht en door de schade die onze karren en
paarden op de heenweg hadden aangericht. Ik koos daarom voor een passage
langs de andere kant en trok met moeite aan het fort voorbij in de richting van
Groningen.13 Ik belaadde de wagens met alle proviand waarop ik de hand kon
leggen, en trok door naar Coevorden, want hoe langer ik talmde, hoe moeilijker het zou zijn de passage14 aan te leggen.
Terwijl de proviand werd ingeladen, stuurde ik wat voetvolk vooruit om
het dorp Dalen te bezetten, alsmede een huis dat aan een edelman toebehoorde, die Herman van den Camp heette.15 Ik was namelijk bang dat het door het
[165] garnizoen in brand zou worden gestoken. Dit was de plaats waar graaf
Maurits had gebivakkeerd toen hij het fort [Coevorden] belegerde.16 Toen we
’s anderendaags17 met de troepen op mars gingen, zijn graaf Frederik en ik
vooruit gereden naar Dalen om te kijken waar we de passage zouden kunnen
maken en ook om onderdak te zoeken voor het krijgsvolk. Daar trof ik de soldaten aan die ik had uitgestuurd om de plaats en het huis van de edelman in
te nemen. Ze waren bezig verversingen tot zich te nemen. Ik liet hen onmiddellijk vertrekken. Ze kwamen bij het bewuste huis aan op het moment dat de
soldaten van het garnizoen van Coevorden, of de meesten ervan, zich buiten
de schans bevonden. Die waren uitgetrokken om een groot aantal wagens
met proviand te escorteren, dat voor henzelf was bestemd en naar Coevorden
onderweg was. De onzen stuitten pardoes op hen in de buurt van het huis.
De vijand realiseerde zich hoe weinig soldaten er in het fort achtergebleven
waren, en wilde zich liever daarheen terugtrekken dan de wagens in veiligheid brengen. Deze gingen dan ook bijna allemaal voor hen verloren.
Hier is een prachtige kans gemist. Als men de soldaten van dat escorte had
verslagen of hun de pas naar Coevorden had afgesneden, zou het daarbinnen
achtergebleven krijgsvolk zo gering in aantal zijn geweest, dat men de wal aan
alle kanten had kunnen beklimmen. Ik wist waar men gemakkelijk over de
gracht kon komen, zodat het een kwestie van een halve dag zou zijn geweest.
Doordat de verdedigers met te weinig mensen waren, zouden ze moeilijk alle
bedreigde plekken hebben kunnen bezetten of goede weerstand bieden wanneer men hen had aangevallen. Er waren enkele gedeelten waar men geen
ladders nodig had. Maar in de oorlog lopen de dingen niet altijd volgens wens
of plan.
Het leger begint met de aanleg van een weg door het moeras bij
Schoonebeek (oktober 1593), maar verloopt door honger en ziekte
Ik liet mijn leger in het dorp Dalen bivakkeren en stuurde een deel ervan naar
het huis van die edelman.18 De regen viel met bakken uit de hemel, de troepen
leden steeds ernstiger gebrek en in de Waalse regimenten van Don Felipe de
13 Diezelfde dag stuurde Verdugo vanuit Norg overste-luitenant Jarich van Liauckema en hopman Evert van
Ense naar Groningen om het stadsbestuur op de hoogte te stellen van het gebeurde (rvr 1463.216.1).
Later op de dag was het leger weer in Zuidlaren (GDJ 148).
14 De pas door het moeras bij Schoonebeek (zie hierboven, FV 157).
15 Het huis ‘ten Clooster’, ten zuidwesten van Coevorden.
16 In augustus 1592 (zie hierboven, FV 139 evv.).
17 Zondag 3 oktober 1593.
18 Zie FV 164.
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Robles en Monsieur de Frésin,19 waar bijna evenveel officieren als soldaten
waren, wilden laatstgenoemden terugkeren.20 Sommigen begonnen daar ook
al mee, hoewel daarvoor geen toestemming gegeven was.
Ik probeerde haast te maken met het aanleggen van de passage en enkele
steunpunten langs de route. Hiertoe sloot ik een overeenkomst met de drost
van Coevorden21 en met de [166] luitenant-kolonel van Monsieur de Billy.22
Zij verplichtten zich dit te doen voor vijfhonderd escudo’s. Ze slaagden erin de
weg geschikt te maken voor wagens en artillerie en alles klaar te krijgen wat
nodig was.23 Vanwege het barre regenachtige weer en het moerassige karakter
van de streek stierven alle soldaten die er gewerkt hadden of waren daar na
aan toe.24 Van de soldaten die in de forten25 werkten, kregen bovendien sommigen wel betaald, maar anderen niet.
Ik overwoog dat het onmogelijk zou zijn de verbinding met Groningen
open te houden zonder die passage, en ook dat deze niet behouden kon blijven
zonder dat ik haar door soldaten liet bewaken. Verder was het me duidelijk
dat de vijand een uitbraak vanuit Coevorden zou kunnen doen of [met zijn
veldleger] naar deze passage zou kunnen optrekken, waardoor hij al ons werk
teniet zou kunnen doen. Hij kon ons ook vanaf de andere kant onze passage
ontnemen.26 Ik had echter geen plaats waar ik het volk gedurende de winter
kon onderbrengen, want de vier dorpjes waarover we beschikten stelden niets
voor en konden nog niet een achtste gedeelte van mijn troepen herbergen. Nu
het noodzakelijk was mijn mensen in het veld te houden, kon dat nergens
gemakkelijker en met minder schade dan in de omgeving van Coevorden.
Daarbij komt het voordeel dat ik al noemde: op deze manier bewaakte het
leger de passage en sloot het door zijn aanwezigheid de ingang en uitgang van
het fort af, zodat het niet bevoorraad kon worden.
Al de tijd dat het leger daar verbleef, heb ik me geen stap van het krijgsvolk
verwijderd en heb ik ontberingen en gebrek geleden als de minste van hen.
De Walen van de eerdergenoemde regimenten namen de benen en ook degenen die bleven heb ik laten gaan, omdat ze van geen enkel nut waren.27 De
Hoogduitse en Lotharingse compagnieën, alsmede die van de graaf van Sulz,
waren vreemdelingen. Ik liet hen daarom hun intrek nemen in deze dorpjes,
terwijl ik zelf met de anderen in het veld bleef. Maar ook van hen hielden
enkelen de krijgstucht [167] voor gezien en namen de vlucht.
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Zie de toelichting bij FV 156.
Uiteraard naar Brabant.
Evert van Ense.
Jarich van Liauckema.
Het maken van de passage bij Schoonebeek bleek moeilijker dan Verdugo zich had voorgesteld en hem
door Evert van Ense was voorgespiegeld. Het slechte weer speelde daarbij een negatieve rol. Op 4 november waren de weg en de bijbehorende versterkingen klaar voor gebruik (rvr 1463.216).
Begin november 1593 had Verdugo nog geen 500 man meer over, zodat hij de schansen rond Coevorden
nauwelijks bezet kon houden (rvr 1463.220).
Na zijn aankomst in de buurt van Coevorden had Verdugo enkele naburige sterkten veroverd en
bezet (Gramsbergen en Vennebrügge) en zijn troepen in stellingen rondom Coevorden gelegerd (rvr
1463.216.5).
Verdugo bevindt zich ten noorden van de pas door het moeras. De ‘andere kant’ is dus de zuidelijke,
Bentheimse, zijde.
Aan Staatse zijde werd op 20 november 1593 vanuit Deventer gemeld, dat acht dagen tevoren te Oldenzaal
24 koninklijke vendels – twee regimenten – waren gepasseerd. Deze waren niet sterker geweest dan 150
man, in hoofdzaak officieren. De soldaten waren allen door honger en gebrek tot desertie gedwongen
(Bor xxx 35v).
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De drost van Coevorden, die zich nu ginds aan het Hof bevindt, deelde me
mee dat de mondvoorraad van de Staatse bezetting van Coevorden slechts
tot Driekoningen reikte. Op basis van zijn berichten schreef ik begin februari
159428 hetzelfde aan aartshertog Ernst en de graaf van Fuentes. Ik waarschuwde ook dat de vijand toebereidselen aan het maken was voor een veldtocht in
het voorjaar, en dat hij daarbij niet alleen de strijdkrachten zou inzetten die
hij hier al had, maar dat hij nieuwe cavalerie en infanterie aanwierf met de
assistentie van de keurvorst van de Palts.29 Ik schreef dat ook wij onze troepen
moesten samentrekken en de vijand weerstaan. Zijne Hoogheid zond me het
regiment van de prins van Chimay zonder kolonel of luitenant-kolonel. Het
werd geleid door een sergeant-majoor voor wie de officieren en soldaten weinig respect hadden.30
Deze en het merendeel van alle troepen die men naar mij gestuurd heeft,
werden mij alleen gezonden vanwege het feit dat ze in Brabant schade en
overlast veroorzaakten. Over de moeite die graaf Herman had om hen de Rijn
over te zetten, en over hun ‘goede tucht’ zal hij een boekje kunnen opendoen.
Hun ongehoorzaamheid en gebrek aan respect vloeiden voort uit [het uitblijven van] een betaling, die men hun beloofd had bij het oversteken van de
Rijn. Om hen tevreden te stellen was het nodig hun het grootste deel van het
geld te geven dat toen werd verdeeld onder de troepen die ik hier31 had. Maar
desondanks verwoestten ze het land en roofden [168] het leeg. Ze liepen met
twintigtallen tegelijk over naar de vijand, zodat het regiment in korte tijd veel
van zijn sterkte verloor.
Enige dagen later gaf Zijne Hoogheid aan hertog Frans van Saksen32 bevel
een regiment Duitsers aan te werven, voor welk doel hij hem dit land van
Lingen aanwees. Hoewel ik wist dat deze streek de last van het aanwerven van
een regiment niet dragen kon, schreef ik Zijne Hoogheid dat ik al het mogelijke zou doen om hem te gehoorzamen. Zo kwam het dat op mijn bevel de drost
en de mensen van dit gebied een overeenkomst sloten met Johan Tiesselink,
luitenant-kolonel van dit regiment.33 Deze hield in dat hij zich voor een zekere
som gelds verplichtte een deel van het regiment hier aan te werven, terwijl de
hertog zelf het andere deel zou bijeenbrengen in zijn eigen land.34 Hem was
beloofd dat hij het daarvoor benodigde geld van het Brusselse Hof zou krijgen.
28 De woorden ‘begin februari 1594’ zijn ontleend aan het manuscript dat door Lonchay is gebruikt. Hij
heeft ze in zijn editie weggelaten, waarschijnlijk omdat hij ze voor een latere interpolatie hield. De uitgever wijst erop dat Verdugo reeds begin december 1593 schriftelijk had gewezen op het veronderstelde
voedselgebrek in Coevorden (LCV 167, noot 1). Deze in latere instantie toegevoegde datering zou dan
alleen betrekking hebben op de brief die Verdugo schreef aan de nieuwe landvoogd, aartshertog Ernst van
Oostenrijk. Deze was halverwege januari 1594 in de Nederlanden aangekomen. Overigens bleek later dat
de positie van de Staatse bezetting lang niet zo benard was als drost Evert van Ense had aangegeven.
29 Frederik IV van de Palts (1583-1610). Deze was sinds 12 juni 1593 gehuwd met Louise Juliana van OranjeNassau (1576-1644), dochter van wijlen Willem van Oranje.
30 Chimay maakte bezwaar tegen de inzet van zijn regiment (het Waalse ‘regiment van Haultepenne’) in
‘Friesland’. Van de 3300 man die het regiment telde, vertrok slechts de helft naar het noorden en ook
hijzelf ging niet mee (Fuentes aan de koning, 15 januari 1594; LCV 167 noot 2).
31 De strijdkrachten in Verdugo’s eigen gouvernement.
32 Hertog Frans van Saksen-Lauenburg zou een regiment van vijftien vendels à 300 koppen op de been
brengen en 4000 ruitercombinaties recruteren (Van Reyd x 217). Al eerder heeft Verdugo melding
gemaakt van de troepenwerving door Frans van Saksen (zie boven, FV 113).
33 Zie voor Tiesselink hierboven, FV 43 en de toelichting.
34 Afgesproken was dat de ingezetenen van de heerlijkheid Lingen 12.000 dalers zouden opbrengen voor
Tiesselink en zijn soldaten en dat dezen vervolgens de streek zouden verlaten (Van Reyd X 217).
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Tiesselink zorgde ervoor dat hij de soldaten bijeen had op de dag die door de
commissarissen was vastgesteld. Maar toen hij zag dat het geld te laat kwam
voor de monstering en dat dit land geruïneerd werd, verkoos hij zich met
Münsterland te behelpen. Terwijl hij daarmee zonder veel terughoudenheid
bezig was, kwam de vijand op hem af, viel hem aan en nam hem ongelukkigerwijze gevangen.35 Omdat de nieuwe en ongewapende soldaten nu zowel
hun bevelhebber als het geld voor hun onderhoud misten, namen de meesten
van hen de benen. Toen ze op de andere compagnieën stuitten die de hertog
in zijn eigen land had gelicht, joegen ze die zoveel schrik aan, dat ook zij er
vandoor gingen. Van de soldaten die van deze troepen waren overgebleven en
bij elkaar konden worden gebracht, konden, overeenkomstig het mij gegeven
bevel, drie compagnieën worden geformeerd. Deze doen nu dienst, ofschoon
ze erg zwak bezet zijn.36
Dat het met dit regiment zo afliep, was niet de schuld van het land of van
mij, maar kwam door het uitblijven van hulp op het moment dat hun de aanmonstering beloofd was. Van deze en dergelijke zaken hebben enkele Duitse
heren, die bij andere gelegenheden Zijne Majesteit hebben gediend en daartoe
in principe ook nu bereid zijn, schoon genoeg. Me dunkt, en daarbij vergis ik
me niet, dat men met deze natie op een andere manier moet omgaan en moet
proberen hen tevreden te houden in het belang van Zijne Majesteit. Dat is
altijd noodzakelijk geweest en nu meer dan ooit.
Problemen met de ruiters van Juan de Contreras en dreigende muiterij bij andere eenheden van het koninklijke leger
[169] Naar aanleiding van mijn aanhoudende waarschuwingen aan Zijne
Hoogheid over het feit dat de vijand bezig was zijn leger samen te trekken,
zond hij me de commissaris-generaal Juan de Contreras37 met enige compagnieën ruiterij. Deze arriveerden echter zonder een stuiver voor hun onderhoud.
Om te voorkomen dat ze naar Brabant terugkeerden, moest ik hen dus met
omzichtigheid in de dorpjes onderbrengen, ofschoon de inwoners daarvan
erg arm waren. Hun armoede was zelfs zo groot, dat velen van hen zich niet
in leven konden houden. Daarom gingen ze erop uit om aalmoezen bijeen te
schooien voor het onderhoud van hun kinderen en de soldaten, aan wie zij
hooi en haver moesten leveren, en eten voor hun knechten.38 Een zaak die
de wreedste mens ter wereld zou vermurwen, want God weet hoe sommige
van deze ruiters deze mensen hebben behandeld, ofschoon ze hun armoede
zagen.
Kort tevoren had de ongezeglijkheid binnen het regiment van Don Gaston
zulke vormen aangenomen, dat het niets en niemand meer gehoorzaamde, zich

35 De Staatse ruiters die Tiesselink op 29 december 1593 overvielen, waren afkomstig uit Overijssel en het
graafschap Zutphen. Tiesselink werd gevankelijk naar Doetinchem gebracht (Van Reyd X 217).
36 Verdugo’s lezing wijkt enigszins af van wat Van Reyd over deze gebeurtenissen vertelt. Volgens laatstgenoemde kwamen ook de acht vendels die hertog Frans van Saksen-Lauenburg ten oosten van de
Wezer liet oprichten, niet in actieve dienst. De reden was dat de graaf van Oldenburg hem niet toestond
Delmenhorst te passeren. Hierop dankte hertog Frans zijn troepen af (Van Reyd x 216).
37 Juan de Contreras y Gamarra werd in 1593 bevorderd tot commissaris-generaal van de cavalerie in de
Nederlanden.
38 De helpers (paardenknechten) van de ruiters.
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bij voortduring buiten de kwartieren ophield en onderwijl het land beroofde.39
Hun bevelhebber en de kapiteins deelden me mee dat hun soldaten allemaal
vastbesloten waren naar Brabant te gaan. Ze verzochten me om verlof daartoe,
ter wille van de liefde Gods en de eer van hun natie en regimenten, vooraleer
ze op eigen houtje zouden gaan. Een tijd lang wilde ik hun dit niet toestaan.
Maar ik overwoog dat ze, als ze zonder verlof zouden gaan, compleet aan het
muiten zouden slaan en dat ze ook de Ieren en Walen tot muiterij zouden brengen. Ze hadden al besproken van welke plaats ze zich meester moesten maken
om van daaruit contributies te gaan inzamelen. Het leek me dat de heren van
Financiën [de soldaten] gemakkelijker tevreden zouden kunnen stellen, wanneer die in enigerlei orde en gehoorzaamheid optrokken en niet in een staat
van volslagen muiterij verkeerden.40
Met dit regiment vertrokken ook de twee compagnieën van Cornelio
Gasparino41 en de Waalse van Monsieur Stanley die hier waren. Ik heb over dit
alles verschillende keren bericht gestuurd en aangegeven dat men hen tevreden moest stellen. Ik kende immers hun kwalijke bedoelingen. Als men dat
gedaan had, zou men met een beetje geld met drie- à vierhonderd man hebben
kunnen afrekenen en zou het geval van Zichem zich niet hebben voorgedaan,
hetgeen zoveel narigheid heeft veroorzaakt.42
De troepen van de koning zijn veel geringer in aantal dan die van de
vijand
Ondertussen ging de vijand door met het bijeenbrengen van zijn krijgsvolk.
De door hem geworven troepen waren al in aantocht onder bevel [170] van
de graaf van Solms, die een regiment goede en welbewapende soldaten aanvoerde. Maar omdat deze Hoogduitsers en de Hollanders slecht met elkaar
overweg kunnen wanneer ze samengevoegd worden, bleven ze niet lang in
zijn dienst. Zijne Hoogheid besloot me meer troepen te zenden onder bevel
van graaf Herman: Duitsers, Walen, Ieren en Spanjaarden, die met elkaar wat
meer dan zeventienhonderd man sterk zouden kunnen zijn. De Spanjaarden–
tweehonderd in getal–waren afkomstig uit twaalf of dertien compagnieën, die
tot drie verschillende regimenten behoorden. Met hen kwamen twee kapiteins, Juan de Zornoça en Juan Álvarez de Sotomayor. Onder hen waren vele
mannen van adel en gelauwerde soldaten,43 maar dit hele leger bracht nog
39 Het Lombardische regiment van Gaston Spinola was in maart 1593 naar het noorden gekomen (FV 154).
Het was ook in de zomer van 1592 al eens naar ‘Friesland’ gestuurd (zie FV 141).
40 Voor een goed begrip moet de zin worden aangevuld met: ‘Daarom stemde ik alsnog in met hun vertrek.’
41 Cornelio Gasparino voerde het bevel over de twee Italiaanse vendels die in de zomer van 1593 in de buurt
van Winschoten lagen (rvr 1018.3.20). In september 1593 was hij luitenant-kolonel Andres de Pedrosa
opgevolgd (zie FV 157).
42 In de zomer van 1593 was muiterij uitgebroken onder de Spaanse en Italiaanse soldaten in Artois. De troepen die begin 1594 vanuit Verdugo’s gouvernement naar het zuiden trokken, voegden zich bij de andere
ontevreden eenheden in Brabant. In juli 1594 sloegen ook zij aan het muiten en vestigden hun hoofdkwartier in het ten noordoosten van Leuven gelegen Zichem, waar zij de Republica de Sichem stichtten. Na de
val van Groningen kreeg Verdugo ook persoonlijk te maken met deze muiterij, waaraan pas twee jaar later
een einde zou komen. Hij was ook degene die aan ’s konings vertrouweling Esteban de Ibarra meldde
dat de muiters in contact stonden met prins Maurits (CPH iv nr. 771; zie voor de muiterij te Zichem: De
Schepper, ‘De katholieke Nederlanden’, 284-285 en Parker, Army of Flanders, 160 evv. en 253).
43 De kwaliteit van de hulptroepen liet dus niets te wensen over. Zie over de particulares ook de inleiding,
p. 5. Hier eindigt het manuscript in de Bibliothèque Nationale te Parijs.
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geen stuiver aan geld mee, zodat de commissaris genoodzaakt was om met zijn
geringe middelen ook hen te helpen. Op deze manier en met een dergelijke
basis van onderhoud en middelen heeft men mij, zoals ik al eerder heb gezegd,
steeds versterkingen toegestuurd.
De vijand kwam met zoveel oorlogsmateriaal [te velde] als de grootste vorst
zou kunnen mobiliseren, met meer dan twaalfduizend man te voet, over de
tweeduizend paarden en met degenen die zich kort tevoren vanuit Duitsland
bij hem hadden gevoegd.44 Uit de garnizoenen lichtte ik zoveel manschappen
als ik kon, maar met hen, de soldaten die ik in het veld had en de versterkingen die aangekomen waren, haalden we nog geen vijfendertighonderd infanteristen, terwijl ook mijn ruiterij de mindere was van die van de vijand. Als
ze me mochten vragen hoe het toch komt dat ik zo weinig mensen had om te
vechten en zovelen om betaald te worden, zal ik antwoorden dat ik in al die
compagnieën maar weinig soldaten had en veel officieren en zieken, en dat
dezen samen meer dan een derde van mijn krijgsvolk uitmaakten.
De vijand hield zijn leger bij elkaar en trok in onze richting. Hij legerde zich
in een kleine open plaats, Ommen geheten, waar hij zich onmiddellijk verschanste en zijn hele legermacht binnen de verdedigingswerken bracht, zonder
dat er iets buiten gelaten werd. Men zei dat er in de gracht ook een palissade
was.45
De voorafgaande dagen was het [171] droog weer geweest. Hierdoor waren
de wegen door de moerassen, die tevoren uiterst moeilijk begaanbaar waren
geweest, goed en vlak geworden. Omdat de vijandelijke troepen zoveel sterker waren dan de onze, zag ik me gedwongen alles wat ik had bij elkaar te
houden, zodat we tenminste nog iets voorstelden. Als we ons verspreidden
zouden we helemaal niets te betekenen hebben. Bovendien zou in dat geval
het verlies van een deel van onze strijdmacht onze complete ondergang betekenen. Dit vanwege de afstand die er tussen de verschillende kwartieren was.
Daartegenover stond, dat wij door bij elkaar te blijven alle passages open
moesten laten, zodat de vijand via die routes kon binnen- en uittrekken zoals
hij beliefde, zonder dat wij hem dit konden beletten.
Nadat de vijand zich had gelegerd en gefortificeerd zoals ik heb verteld,
wilde ik met hem slag leveren en stuurde graaf Herman uit om met hem in
gewapend contact te komen en een hinderlaag te leggen met de hele cavalerie.
Maar toen onze mensen in de richting van de vijandelijke loopgraven kwamen,
wilde [de tegenstander] niet uit zijn dekking komen. Het was mijn bedoeling
geweest hem het veld in te lokken, waarna de graaf zich al terugtrekkend en
schermutselend met een klein aantal manschappen van de achterhoede mijn
richting uit zou komen. Het in brand steken van een huis zou dan het signaal
zijn dat de vijand in beweging was gekomen.
Ik hield het voetvolk al klaar om de graaf zo snel mogelijk tegemoet te
komen wanneer ik het afgesproken teken zag. Hij voerde deze manoeuvre twee
keer uit zonder dat de vijand vechtlust toonde. Deze kon, doordat onze troepen
samengetrokken waren en het droog weer was, zijn doel het beste ’s nachts
44 Willem Lodewijk vertrok bij het aanbreken van de lente vanuit Westerlauwers Friesland naar Zwolle, waar
hij zich bij Maurits voegde. Samen hadden zij 120 vendels infanterie en 26 ruiterbenden (EEPh 165).
45 Het Staatse leger bereikte Ommen op 6 mei 1594 (Bor xxxi 18). Het aanbrengen van een palissade
in de gracht rondom een tijdelijke legerplaats moet Verdugo wel als een uitzonderlijke luxe zijn voor
gekomen.
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bereiken.46 Een andere keer stuurde ik de commissaris-generaal47 om te kijken
of de vijand zich al dan niet bewoog. Toen hij daarbij op een vijandelijke compagnie stuitte, versloeg hij deze.
De dorpelingen, gevangenen en spionnen bevestigden48 allemaal dat de
vijand zoveel manschappen bij zich had als ik heb gezegd. Doordat hij zo dicht
bij ons in de buurt was, kregen wij uit de plaatsjes en dorpen geen voorraden meer aangeleverd. De reden was òf dat ze zelf niets hadden, òf dat ze van
dezelfde religie waren als de vijand en op deze manier hun steentje bijdroegen
aan hem en zijn secte. Maar zelfs als er wel proviand was geweest, zou ik geen
troepen hebben kunnen leveren voor de bewaking van het transport. Immers,
een klein escorte zou niet genoeg geweest zijn om zo’n convooi te beveiligen,
en wanneer we veel soldaten uitstuurden zou de vijand ons aanvallen terwijl
het escorte buiten was en zouden we onszelf zeer ernstig in gevaar brengen.
Verdugo houdt krijgsraad en trekt zich terug
Ik riep alle bevelhebbers van het leger samen om krijgsraad te houden, legde
hun de situatie voor waarin we ons bevonden en deelde hun mee hoe weinig levensmiddelen en fourage we hadden. Ik zei dat de totale hoeveelheid
van wat ik [172] aan hooi, haver en brood bij elkaar had kunnen brengen,
nog niet voldoende was om ons twee dagen te onderhouden. Het graan dat
de Groningers mij hadden geleverd, was grotendeels aan het voetvolk gegeven, opdat het gedisciplineerd zou blijven en geen reden zou hebben om zijn
vaandels te verlaten en eten te gaan zoeken. Ik zei verder dat ik bovendien –
voor alle eventualiteiten – had bevolen Oldenzaal, Ootmarsum en Enschede
te bevoorraden. Deze bevoorrading was echter van dien aard, dat de plaats
die het best voorzien werd hooguit voor acht dagen genoeg had. Ik hield hun
tevens de negatieve gevolgen voor van de twee opties die we hadden: al dan
niet de vijand opwachten. Beide mogelijkheden waren gevaarlijk, gelet op het
kleine aantal manschappen dat wij in vergelijking met hem hadden. Wanneer
we niets waagden, zou de vijand met zijn loopgraven op ons afkomen – daarmee was hij al bezig – en liepen we het risico het onderspit te delven of althans
niet te winnen. Als er een mogelijkheid bestond om hem aan te vallen op de
plek waar hij zich bevond, zonder zelf het risico te lopen van een vrijwel zekere nederlaag, zou ik al eerder de mening hebben gehuldigd dat we het moesten
doen. Echter, als zij het, alles in overweging nemende, toch goed achtten [een
aanval te wagen], zou men het om mij niet hoeven te laten.
De meesten van hen gingen ervan uit dat men ons versterkingen zou sturen
en dat we ons dus moesten terugtrekken en het leger sparen. Ze brachten daarbij naar voren dat het verlies van de huidige strijdmacht tot gevolg zou hebben
dat het hele land verloren zou gaan en dat andere, nog grotere verliezen zouden
46 Het Staatse leger had er geen enkel belang bij zich te laten zien en slag te leveren met de koninklijke
troepen. Maurits en Willem Lodewijk wilden het ingesloten Coevorden bevoorraden en, indien mogelijk,
de sterkten in bezit krijgen, waarvan Verdugo de bezetting had weggehaald om daarmee zijn veldleger
te versterken. Doordat de wegen niet bewaakt werden en goed begaanbaar waren, kon het Staatse leger
onder dekking van het nachtelijke duister opereren.
47 Juan de Contreras y Gamarra.
48 Ik veronderstel dat het ‘confrontavan’ of ‘confrontaban’ van de Spaanse uitgaven gelezen moet worden als
‘confirmavan’.
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volgen. De graven Van den Berg meenden dat we de passage49 naar Groningen
moesten bewaken, maar zij kregen ten antwoord dat dat geen zin zou hebben. Wanneer we dat deden, zouden we gedwongen zijn al onze troepen bij
elkaar te houden en op die manier voor de vijand de weg vrij maken om het
fort [Coevorden] naar believen te hulp te komen. Maar ook wanneer we de
passage bewaakten, zouden we hem niet kunnen beletten naar Groningen te
gaan, want aan de andere kant50 beschikte hij over een veiliger en gemakkelijker route daarheen. Als wij ons zouden posteren op de plek die de graven
aanbevalen, zou de vijand niet alleen dit doen, maar zonder enige twijfel ook
onze aanvoerlijnen afsnijden, zowel aan de ene als aan de andere kant.51 En
wanneer daardoor gebrek aan proviand ontstond, zou dit voor de soldaten een
excuus zijn om de vaandels in de steek te laten en op zoek te gaan naar eten.
Vervolgens zouden we gedwongen zijn tegen wil en dank terug te trekken en
dat te doen onder de ogen van een vijand, die ons in sterkte verre de baas was.
Elke eenvoudige soldaat zou begrijpen dat dit uiterst gevaarlijk was. En dat
alles terwijl velen in het leger al tegen mij begonnen te mopperen en zeiden
dat ik hen [173] ter slachtbank wilde brengen. Daarnaast waren er ook – misschien de minder stoutmoedigen – die, toen ze begrepen dat terugtrekking
overwogen werd, juist dappere taal uitsloegen, ofschoon ze eerder hetzelfde
hadden gezegd als de anderen. Zo hypocriet gedragen velen zich vandaag de
dag, zoals ik elders al heb gezegd.52
Nadat het besluit tot terugtrekken was gevallen,53 werd beraadslaagd over
het naar Groningen sturen van de troepen, aangevuld met nog wat versterkingen. Omdat er aan een offensieve operatie toch niet te denken viel, zouden
de achterblijvers zich dan in de nabijheid van een sterke stad kunnen verdedigen.54 Nadat een zeker iemand vanwege het ontbreken van geld geweigerd
had naar die stad te gaan om zich daar te legeren, beval ik de luitenant-kolonel
van Monsieur de Billy55 om zich met die manschappen [daarheen] te begeven.
Opdat ik zelf ook naar Groningen zou kunnen gaan, probeerde ik een ander
te belasten met het commando over de achterblijvers, want ik zag het niet als
mijn plicht om bij hen te blijven. Het heeft me nooit aan bereidwilligheid ontbroken om naar Groningen te gaan,56 zoals ik in de vorige jaren wel heb laten
49 De route door het moeras bij Schoonebeek.
50 Gezien vanuit Lingen, dus: ten westen van Coevorden, d.w.z. dwars door Drenthe of door het FriesDrentse grensgebied.
51 Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde.
52 Zie FV 28, waar ook al sprake was van collega-officieren die bravoure toonden op momenten dat vechten
niet aan de orde was.
53 Verdugo staakte het beleg van Coevorden op 6 mei 1594 (Duyck i 375 ev.). Hij heeft zijn uiterste best
gedaan om de commandant van de vesting, Caspar van Ewsum, over te halen Coevorden op te geven.
Toen hij had vernomen dat de Staatsen een operatie waren gestart om Coevorden te ontzetten, liet hij
Evert van Ense, voormalig drost aldaar, de Staatse commandant bewerken. Hij beloofde hem ƒ100.000,
veel eer en de functie van overste-luitenant in zijn eigen [Verdugo’s] regiment. Ewsum antwoordde: ‘Ik
hecht meer aan mijn eer dan dat ik verraad pleeg omwille van geld’ (zie ook Van Reyd xi 225-226).
54 Niet alle soldaten die door het opgeven van het beleg van Coevorden vrijkwamen, waren beschikbaar om
naar Groningen te worden gestuurd. Verdugo wilde een gering aantal troepen in Twente houden en deze
in de beschermende nabijheid van een sterke stad legeren. Hij hoopte dat dit voldoende zou zijn om
dit gebied te kunnen behouden. Door deze manoeuvre zou hij ook uit andere garnizoenen nog soldaten
kunnen vrijmaken voor de verdediging van Groningen.
55 Jarich van Liauckema.
56 De Spaanse tekst heeft slechts ‘om dat te doen’, maar dat kan in deze context verkeerd worden opgevat.
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zien. Maar niemand wenste het bevel over het leger op zich te nemen en allen
weigerden. Om de waarheid te zeggen, was ik zelf ook beter dan een ander in
staat deze taak uit te voeren, zeker wanneer de vijand ons zou aanvallen. Dit
zou hij, gelet op zijn manier van oorlog voeren, moeten doen, want hij was
op de hoogte van onze ongemakken. Ik had nog een andere reden [om bij het
leger in Twente te blijven], en die boezemde mij nog meer vrees in. De manschappen die onlangs uit Brabant waren gekomen, met uitzondering van de
Spanjaarden, hadden me gezegd dat ze zich in geen enkele stad wilden laten
opsluiten. De Ieren omdat ze niet ingekwartierd wilden worden bij de vijand,
en de Duitsers om andere redenen. Als ik zelf niet bij hen was, zouden beide
groepen ongetwijfeld datgene hebben gedaan wat ze later hebben gedaan.57
En als het [174] zover was gekomen, zouden we nu helemaal niets meer te
verliezen hebben.
De schansen waarin we ons meer dan anderhalve maand hadden opgehouden zonder dat me een stuiver voor het onderhoud van deze soldaten
was gestuurd, liet ik in brand steken en marcheerde met het krijgsvolk naar
Denekamp. Zodra ze in hun kwartieren waren aangekomen hielden ze de discipline voor gezien, en er was geen officier of kapitein die dit kon verhinderen.
Ik probeerde onmiddellijk enkele Walen naar Groningen te sturen en wilde
daarvoor een persoon inzetten in wie ik vertrouwen had. Omdat ik zag dat hij
hiertoe volstrekt onwillig was, besloot ik een officier van mijn regiment met
enkele soldaten op pad te sturen, enkel met het doel de venen te verkennen
waarlangs ze zouden moeten trekken. Hij begaf zich op weg, ging met zijn
mannen de stad binnen en stuurde me bericht over wat hij had aangetroffen.
Ook graaf Frederik wilde toen de stad binnengaan, maar omdat hij te voet
moest, zelf zwaar van lijf was en de weg lang, en omdat bovendien de soldaten
er weinig trek in hadden, deed hij het uiteindelijk toch maar niet.
Ik heb de Groningers geschreven dat ik hun troepen wilde sturen en daarbij aangegeven wanneer ik kon arriveren. Ze hebben me geantwoord dat er
zonder geld geen soldaten hoefden te komen.58 Hetzelfde antwoord hebben ze
me niet alleen toen, maar ook andere keren gegeven. Ik had geen stuiver en
er was ook geen sprake van dat er [geld] zou komen, er was helemaal niets;
noch de commissaris, noch ik hadden krediet, omdat er in dit arme land geen
vermogend man was die ons zou kunnen helpen.59

57 Dat wil zeggen: aan het muiten slaan.
58 Dit wil niet zeggen dat het Groninger stadsbestuur geen versterkingen wilde. De magistraat had
Verdugo juist wel om extra-troepen gevraagd en ook enige Groninger burgers, die op de terugweg van
de Frankfurter Messe in Denekamp bij Verdugo langs kwamen, hadden op het sturen van versterkingen
aangedrongen (rvr 3.1 fol. 35).
59 Na enige tijd in Denekamp te zijn gebleven, heeft Verdugo zich naar Lingen teruggetrokken (LCV 174 noot
2).
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[175]

Boek XII – 1594
Het Staatse leger slaat het beleg voor Groningen. Onder de koninklijke
troepen in Twente heerst wanorde. In Groningen krijgen de verraders
de overhand en de stad geeft zich over. Verdugo krijgt in Lingen bezoek
van een commissaris die onderzoek moet doen naar de misstanden die
daar zouden heersen.
Verdugo heeft versterkingen nodig
De vijand liet na ons te achtervolgen, hetgeen hij volgens mij had moeten
doen. Ofschoon hij vanuit Ommen via een andere weg net zo goed of zelfs
gemakkelijker naar Groningen had kunnen gaan, nam hij deze passage1 om
in een moeite door het fort [Coevorden] te bevoorraden. Toen hij in zijn eerste kampement verbleef, ontving hij brieven van de ‘fouten’ in Groningen,
waarin ze hem opwekten de stad aan te pakken. Ze beloofden hem dat ze zich
zou overgeven nog voordat hij zou zijn aangekomen. Op dit verzoek trok hij
daarheen.
Onze soldaten hielden de discipline voor gezien en verlieten hun kwartier op eigen houtje. Toen ik dat zag en daarover met enkelen had gesproken,
besloot ik iemand naar Zijne Hoogheid te sturen, want op de vele brieven
die ik hem had [176] geschreven, had ik geen geantwoord gekregen. Ik koos
hiervoor kapitein Juan Álvarez de Sotomayor. Deze voelde er niets voor om
op een moment als dit afwezig te moeten zijn, maar vertrok desondanks meteen. Hij werd echter zo slecht gegidst, dat hij in een hinderlaag van de vijand
viel en uitgeschakeld werd. Zo kwam het dat, vanwege het gevaar waarin de
zaken van Groningen zich bevonden, de commissaris-generaal2 zich met deze
reis belastte. Hij beloofde in enkele dagen terug te zijn en, opdat hem niet
zou gebeuren wat kapitein Sotomayor was overkomen, nam hij het grootste
gedeelte van de cavalerie met zich mee. Een deel ervan moest hem begeleiden
tot aan de Rijn, de rest moest met hem mee naar Brussel. Onderweg stuitte hij
op enkele ruiters van de vijand, waarmee hij korte metten maakte.
Toen hij aan het Hof was gearriveerd, bekoelde zijn ijver dusdanig, dat
hij niet meer terugkwam, net zo min als de ruiterij die hij in haar geheel had
meegenomen om des te sneller en veiliger terug te kunnen keren. Dit was het
resultaat van zijn poging om hulp te regelen, overigens niet door zijn schuld,
want noch hij, noch de gezanten van Groningen die ten Hove waren, konden
gedaan krijgen dat het ontzet voor Groningen op tijd kwam.3
Op het moment dat de commissaris-generaal vertrok, verkeerden wij in
het onzekere of de vijand met heel zijn macht Groningen zou gaan belegeren,
of dat hij zou terugkeren naar ons. Ik had de plaats Denekamp als mijn basis
uitgekozen, omdat deze sterk was en dichtbij de steden lag die de vijand zou
1
2
3

De route door de venen bij Schoonebeek.
Juan de Contreras.
Op 18 februari 1594 was opnieuw een delegatie van Stad en Lande van Groningen naar Brussel vertrokken
om een ultieme poging te doen de regering tot snelle en effectieve hulp te bewegen (DA 888 en 890 en
rvr 3). Het gezantschap begon eerst twee weken na de val van Groningen aan de terugreis vanuit Brabant
en kwam op 28 augustus 1594 te Groningen aan.
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kunnen aanvallen. Hoe snel hij ook was, van hieruit zou ik tijd genoeg hebben
om er met mijn krijgsvolk op af te gaan.
Maurits begint het beleg van Groningen
Graaf Maurits zette zijn mars naar Groningen voort. Opdat de beloften van de
‘fouten’ niet op niets zouden uitlopen zoals de vorige keer,4 had hij grote voorraden van allerlei materiaal meegenomen, zoals ik eerder heb aangegeven. Zo
worden moeilijke ondernemingen gemakkelijk, en, omgekeerd, gemakkelijke
moeilijk, wanneer het noodzakelijke ontbreekt.
[177] Voor Groningen aangekomen,5 legde hij zijn versterkte kampement
zo aan, dat het gevaarlijk en moeilijk was de stad in te komen en uit te gaan.6
Enkele soldaten werden dan ook uitgeschakeld op de weg erheen of ervandaan.
De vijand pakte hen streng aan om de anderen schrik aan te jagen. Ofschoon
hij een groot aantal kanonnen en munitie bij zich had, was het niet zijn eerste
opzet om de stad door middel van beschietingen in te nemen. Hij wilde dat
liever doen met behulp van graafwerk. Hij legde loopgraven aan in de richting
van een onlangs gemaakt ravelijn dat, doordat het nog niet helemaal klaar was,
een smalle en ondiepe gracht had. Hij beschoot de poort die toegang bood tot
dit ravelijn, om te voorkomen dat de onzen er in en uit konden gaan. Hij wilde
hiermee ook de burgers schrik aanjagen, wier huizen verwoest werden door
de kogels die op de poort waren gericht, maar hun doel misten. Hij beschoot
ook de toren die zich op een hoek van de stad bevindt, dichtbij een rivier die
uit Drenthe komt en waarlangs de turf voor de burgers wordt aangevoerd.7 Hij
ging door met de aanleg van loopgraven en zette tegelijkertijd het bombardement van de verdedigingswerken voort.
Wanorde in het leger van de koning
Tezelfdertijd drong ik er met grote nadruk op aan dat er versterkingen naar
deze stad zouden worden gezonden. Tenslotte werd mij geschreven dat Zijne
Hoogheid de graaf van Fuentes had bevolen de gevraagde hulp te bieden
en dat hij zich daarop reeds aan het voorbereiden was.8 Dat ging, als gevolg
van de muiterijen, echter langzamer dan met oog op het gevaar vereist was.
Zulke muiterijen hebben zich nooit voorgedaan, behalve juist in de tijd dat
er de grootste behoefte was aan soldaten, en dat was vooral zo in dit land. De
wanordelijkheden onder onze soldaten namen een dergelijke omvang aan, dat

4
5
6

7
8
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Het mislukte beleg van Groningen door het Staatse leger in juni 1591. Zie hierboven, FV 120 evv.
Het Staatse leger verscheen op zondag 22 mei 1594 voor Groningen (EEPh 166, GDJ 153, DA 896 en
Boeles, ‘Dagverhaal’, 99).
De belegeraars legerden zich te Helpman, ongeveer twee kilometer ten zuiden van Groningen. Over de
gehele breedte van de Hondsrug, die hier niet meer dan één kilometer bedraagt, werd een dubbele verschansing aangelegd, één aan de noordzijde, tussen de stad en het legerkamp, en één aan de zuidzijde,
om mogelijk ontzet de doorgang te blokkeren.
De Drenkelaarstoren op de zuidoosthoek van de Groninger stadswal en het Schuitendiep.
De Groninger gezanten drongen er te Brussel tevergeefs op aan dat aartshertog Ernst van Oostenrijk in
eigen persoon met de hulptroepen naar het noorden zou komen. Ze wisten echter wel te bereiken dat de
graaf van Fuentes, ondanks diens tegenstribbelen, op 29 juni 1594 de opdracht aanvaardde om het ontzet
van Groningen te organiseren (rvr 3.1 fol. 53v; zie ook CPH iv nr. 733).
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Pedro Enríquez de Guzmán, Toledo y Azevedo, graaf van Fuentes (1560-1610).
De graaf van Fuentes was reeds in 1592 naar het noorden gestuurd om het opperbevel over het
koninklijke leger in de Nederlanden van de hertog van Parma over te nemen. Na diens dood
was Fuentes enige tijd waarnemend gouverneur-generaal. Begin 1594 moest hij plaats maken
voor aartshertog Ernst van Oostenrijk, maar toen die een jaar later onverwachts overleed werd
hij opnieuw gouverneur-generaal. In 1596 keerde hij terug naar Spanje.
Gravure uit Emanuel van Meteren, Historie, boek XVIII fol. 362v.

die van de graaf van Sulz9 zonder verlof van hun kapiteins en officieren de
wapens opnamen en samenrotten met de bedoeling terug [178] te keren naar
Brabant. Dit zouden ze ook zonder meer gedaan hebben, als de beide grafelijke
broeders10 en ik niet te hulp waren gesneld. Graaf Frederik weerde hen af met
De Spaanse tekst heeft, zowel in de editie van Lonchay als in die van 1872, ‘el conde de Solms’ (‘de graaf
van Solms’). Zoals we eerder gezien hebben (FV 69 en het commentaar daarbij) was George Everhard
graaf van Solms een officier in Staatse dienst. Het gaat hier echter om een officier in het koninklijke leger.
Ik vermoed dat in Verdugo’s manuscript niet ‘Solms’, maar ‘Sulz’ heeft gestaan. Karl Ludwig, graaf van
Sulz en Blumeneck, stond in de jaren 1593-1598 aan het hoofd van een regiment Hoogduitse soldaten
(zie hierboven, FV 156).
10 Herman en Frederik van den Berg.
9
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zijn ponjaard en verwondde enkelen van hen. Ze waren zo kwaadwillig, dat
ze niet alleen het land leegroofden, maar zich overgaven aan het plunderen
van kerken en adellijke huizen. De soldaten van andere nationaliteiten deden
hetzelfde, terwijl ik er niets tegen kon doen en deze algemene ongehoorzaamheid niet kon bestraffen, tenzij door geweld toe te passen. Maar dat geweld
moest komen van lieden die zich zelf ook schuldig maakten aan plunderingen
en brutaliteiten. Er werden enkelen gestraft die kerken hadden beroofd, maar
tegen de overigen durfde ik niet streng op te treden. Ik wilde hun geen aanleiding geven me in de steek te laten en datgene te doen wat ze later toch hebben
gedaan. Toen ze zonder verlof naar Brabant terugkeerden, ontkenden ze zelfs
dat ze het land hadden geplunderd, ofschoon ze hun zakken vol hadden met
roofgoed. Daarbij klaagden ze dat ze er vandoor waren gegaan, omdat ze door
mij slecht zouden zijn behandeld. Als er één van hen arm in Brabant is aangekomen, dan is dat gekomen doordat zowel de vijanden als de boeren, wanneer
ze hoorden dat de soldaten op mars waren, hen onderweg overvielen, hen van
alles beroofden en vervolgens lieten gaan.
Van degenen die zonder verlof zijn vertrokken, werden de meesten meer
gedreven door inhaligheid en angst dan door gebrek, want het ‘kwaad’ dat ik
hun deed, bestond daarin, dat ik hen hielp en bijstond zoveel ik kon. Daarbij
heb ik niet alleen mijn eigen vermogen verspeeld, maar ook mijn krediet. Als
ik hun niet de soldij heb gegeven die ze wilden, dan was dat niet mijn schuld,
want die moest uit een andere hand komen dan de mijne.
Juist ten tijde van deze problemen arriveerde het geld van Zijne Majesteit.
Ik zorgde ervoor dat het onmiddellijk aan de soldaten uitgedeeld werd. Er
werd een soort inspectie van alle manschappen gehouden en de commissaris
Melendez verrichtte de betalingen zonder dat ik me daarin mengde. Dit is mijn
manier van doen geweest, sinds ik Zijne Hoogheid verzocht heb mij niet te
belasten met het beheer van ’s konings geld. Maar hoewel ze wisten dat ik me
er niet mee bemoeid heb, beschuldigen sommigen me ervan dat ik niet meer
geld heb gegeven dan er gegeven is. De commissaris heeft de rekeningen en
hij was degene die het geld verdeelde. Hij deed dit beter dan het daar ooit is
gedaan, want hij deed het met grote nauwgezetheid. Er waren maar weinig
soldaten, het aantal kapiteins en officieren daarentegen was groot, zoals ik eerder heb verteld.11 Maar het komt door de grote [179] afstand tussen dit gebied
hier en het Hof, of door hun boosaardigheid, ijverzucht of gebrek aan kennis
van zaken, dat sommigen onjuiste en onwaarachtige berichten verspreiden.
Ook nadat ze dit geld ontvangen hadden, ging het krijgsvolk door met zijn
strooptochten, zij het niet meer op zo’n teugelloze manier. Het was immers niet
alleen gebrek aan geld dat hen daartoe bewoog, maar hun voornemen om naar
Brabant terug te gaan, met verlof of zonder dat, en daarbij deed het er niet toe
of ze al dan niet betaald waren.
Voortgang van de belegering van Groningen; treffen tussen voor- en
tegenstanders van vredesbesprekingen
De vijand zette zijn belegering voort en bereikte met zijn loopgraaf de gracht
van het ravelijn. Onzichtbaar voor de verdedigers wist hij zich door graaf- en
11 Zie FV 165 en 170.
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mineerwerk daar naar binnen te werken. Ondertussen voerden onze troepen
enkele uitvallen uit, waarbij ze vele vijanden doodden en vaandels in hun
loopgraven buitmaakten. Ze maakten ook enkele officieren en een kapitein
krijgsgevangen.
Die van de stad, ik bedoel de ‘fouten’ die in de meerderheid waren, grepen
naar de wapens om de goeden uit de stad te jagen en de stad aan de vijand
over te dragen, zoals ze hadden beloofd te zullen doen. Maar de koninklijke
soldaten buiten de stad, die men zelfs tot op die dag niet had binnengelaten,
schoten in deze gevaarlijke situatie te hulp, ofschoon ze daarvoor de bewaking
van de wal en het geschut bijkans moesten opgeven. Ook de soldaten die in de
Schuitenschuiversschans gelegerd waren, en de inwoners van die voorstad die
altijd trouw zijn geweest, deden een aanval op de stad, doorbraken de palissade van de gracht en gingen de stad binnen. Hierdoor kregen de welgezinden
de overhand boven de ‘fouten’. Als ze toen de stad in haar geheel hadden
gezuiverd en de kwaadwilligen gevangen hadden genomen of gedood, zouden
ze zich een tijdje langer hebben kunnen handhaven.12
Burgemeester Van Ballen, van wie men zei dat hij het initiatief tot het verraad had genomen, dook onder en het feit dat zijn schoonzoon (die ook burgemeester was13) trouw zwoer aan de koning, was meer ingegeven door vrees
dan door zijn welgezindheid, want die was bij hem ver te zoeken. Als de onzen
in dit tumult Van Ballen gevonden hadden, zouden ze zeker korte metten met
hem gemaakt hebben.
Toen hij van de omwenteling in de stad hoorde, bevond graaf Maurits zich
in zijn loopgraven. Hij was bang dat het om een krijgslist ging en wilde niet
dat er ook maar één soldaat de loopgraven verliet. Wanneer de vijand toen
[180] wel tot de aanval zou zijn overgegaan, had het kunnen gebeuren dat hij
het ravelijn had veroverd. Nu de onzen – tegen de wil van de Groningers in
– de stad binnengekomen waren, zorgden ze voor versterking van de wachtposten. De vijand verloor zowat de hoop de stad in te nemen. Maar hem werd
gezegd dat hij, ongeacht hetgeen gebeurd was, de onderneming moest doorzetten en dat de stad van hem was wanneer hij de toegangswegen maar goed zou
afsluiten. De vijfhonderd musketiers die ik wilde sturen zouden er dan niet
door kunnen komen. Toen ik de passages liet verkennen, bleek dat er inderdaad geen doorkomen aan was. Er lagen gewapende schepen op de rivieren en
diepen en de andere routes waren voorzien van forten en loopgraven.
Een daverende klap
De Groningers belasten altijd een lid van de magistraat met de zorg voor de
artillerie en de ammunitie. Deze taak was destijds toevertrouwd aan Gijsbert
Arents. Deze had aan het begin van het beleg tegen onze soldaten gezegd dat ze
12 De aanleiding tot de hier beschreven ‘coup’ was nieuwe informatie over de hulp die het benarde
Groningen vanuit Brussel zou worden geboden. Op zaterdag 25 juni 1594 forceerden ‘schuitenschuivers’
(turfschippers) en soldaten zich een toegang tot de stad in een poging te verhinderen dat het stadsbestuur in onderhandeling zou treden met de belegeraars. Zie Van den Broek, ‘Het beleg van Groningen’,
26 evv., en GDJ 159-160. Een bloedige botsing tussen voor- en tegenstanders van vredesbesprekingen
kon op het nippertje worden voorkomen, maar het gevolg van de opschudding was, dat er voorlopig niet
met de Staatsen werd onderhandeld.
13 Johan Lewe. Zie FV 153 en het commentaar daarbij.
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naar hartelust konden schieten, want er zou kruit zijn voor twee jaar. Ik twijfel
daar niet aan, want ze hadden tevoren een grote voorraad aangelegd en toen ik
er de laatste keer heenging, heb ik uit de koninklijke voorraden een grote hoeveelheid meegebracht. Daarna heb ik hun alles [terug]gegeven wat ze naar hun
zeggen naar Steenwijk hadden gestuurd.14 Maar omstreeks deze tijd kwam er
bericht dat er maar twintig à dertig quintalen was.15 Toen de luitenant-kolonel16 me hiervan door middel van een soldaat op de hoogte wilde stellen, werd
deze gevangen genomen.17 Van hem kwam de vijand te weten dat er gebrek
aan kruit was. Anderzijds kreeg ik bericht dat de ‘foute’ Groningers, onder het
voorwendsel hun koeien te weiden aan de andere kant18 van de stad, berichten
uitwisselden over alles wat daarbinnen gebeurde. Omdat Gijsbert had gezegd
dat er zo’n overvloed aan kruit was, verbruikten ze het onbekommerd en schoten er vrolijk op los, ook wanneer het niet nodig was. Ik heb nooit een hoge
dunk gehad van deze man voor wat betreft zijn geloofsovertuiging. Ik wist
namelijk dat hij zijn kinderen naar een raadsheer van de stad Amsterdam had
gestuurd en dat was een grote ketter. Het is dus aannemelijk dat hij het kruit
met boos opzet heeft laten verspillen en een groot deel ervan heeft verstopt,
wat, naar men zegt, later is aangetroffen.19
Nadat de vijand dit te weten was gekomen, ging hij uit alle macht aan de
gang om het ravelijn te ondermijnen. De onzen kregen hier echter lucht van,
ontruimden het ravelijn, verkortten de verdedigingslinie en wierpen een
nieuwe wal op. Ze bleven echter permanent wacht houden in het afgesneden
ravelijn. Toen de mijn klaar was, [181] werd hij tot ontploffing gebracht, waarbij de bewakers de volle laag kregen. Er volgde een soort van aanval, maar de
vijand durfde de verkorte vestingwal niet te bestormen.
Deze gebeurtenis, het gebrek aan kruit en de aanhoudende inspanning verzwakten ons krijgsvolk zowel in aantal als in moreel opzicht. Bovendien liepen
de vrouwen van de burgemeesters Van Ballen en Lewe, moeder en dochter,20
de huizen en straten af om het volk op te hitsen om zich over te geven. Als dat
niet gebeurde, aldus de moeder, zou schande haar mans deel zijn, want die
had dit vele dagen geleden beloofd.21 Ook over de vrouw van een kapitein
des konings die zich ginds aan het Hof ophoudt, wordt gezegd dat ze hetzelfde
14 Er zijn verschillende berichten over de stoutmoedige actie die in 1592 vanuit Groningen ondernomen is
om het belegerde Steenwijk van buskruit te voorzien (EEPh 134, Van Reyd ix 181 en Bor xxix 21; MH ii 123124). In zijn eigen verslag van de belegering van Steenwijk deelt Verdugo slechts mee dat een hulpactie
vanuit Groningen mislukte (zie FV 137 ev.).
15 Een quintaal is ongeveer 50 kg.
16 De commandant van de koninklijke troepen te Groningen, Jarich van Liauckema.
17 Volgens andere bronnen heeft Van Liauckema eind juni 1594 twee soldaten uitgezonden om Verdugo over
de toestand in Groningen te informeren. Beiden vielen in handen van de vijand (Van Reyd xi 237 en Bor
xxxi 26v).
18 Sc. de noordzijde.
19 In hoeverre Verdugo’s verdenkingen jegens de Groningse artilleriemeester Gijsbert Arents gegrond zijn,
valt niet na te gaan. In het voorjaar van 1594 klaagde het stadsbestuur bij herhaling over gebrek aan
buskruit. Er is dus geen sprake van dat daarover onduidelijkheid bestond, zoals Verdugo suggereert.
Ofschoon Arents door de stadhouder van reformatorische sympathieën werd verdacht, viel de artilleriemeester ook bij de hervormingsgezinde stadssecretaris Johan Julsing niet in de smaak. Zie GDJ 32,
126-127, 136.
20 Wilhelmina Mulert en Anna Lewe (zie FV 153 en het commentaar daarbij).
21 Omdat er van onderhandelingen met de Staatsen nog geen sprake was geweest, kan een eventuele
belofte van overgave van de stad Groningen door Johan van Ballen slechts gedaan zijn ten overstaan van
Staatsgezinden binnen Groningen zelf.
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Het Staatse leger voor Groningen (juli 1594).
De gravure geeft een aantal gebeurtenissen weer die na elkaar plaatsvonden. Nadat de Staatsen
een mijn onder het ravelijn bij de Oosterpoort tot ontploffing hadden gebracht, duurde het nog
een week alvorens de troepen van prins Maurits en graaf Willem Lodewijk zegevierend de stad
konden binnentrekken.
(GrA T1536-4579)

deed.22 Haar man – en die zou haar nooit iets anders dan de waarheid schrijven
– zou haar hebben laten weten dat er helemaal geen ontzettingsleger was. Deze
drie vrouwen richtten meer kwaad aan dan dertig mannen, doordat ze hun
sexegenoten ertoe brachten hun mannen aan te zetten zich over te geven. De
vrouwen daarginds hebben in huis meer te wensen en te zeggen dan elders.
In deze tijd schreven Zijne Hoogheid en de graaf van Fuentes, die zoals ik
heb gemeld,23 met de leiding over deze hulpactie was belast, herhaaldelijk
brieven aan de stedelingen. Geen van deze brieven kon worden bezorgd,
hoezeer ik ook met geschenken en beloften probeerde soldaten over te halen
[naar Groningen te gaan]. Kort voordien was in de buurt van Wesel de vaandrig Lazaro Sanchez uitgeschakeld, toen hij, als plattelander verkleed, met een
brief van Zijne Hoogheid onderweg was. Hij was op deze manier al twee of
drie keer op en neer geweest. Ze hebben hem gevankelijk naar graaf Maurits
gebracht en bedreigden hem zozeer, dat hij beloofde de brieven te laten zien
die hij verstopt had. Hij had ze in een holle boom verstopt en vond ze op die
22 Wellicht heeft Verdugo hier de vrouw van Evert van Ense op het oog. Zoals eerder opgemerkt was deze
behalve drost van Coevorden ook hopman in het regiment van Billy.
23 Zie FV 177.
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plaats terug. Dat was maar goed ook, want als hij ze niet had kunnen geven,
zouden ze hem hard hebben aangepakt.24 Het verhaal ging dat deze man de
een of andere belofte aan de vijand zou hebben gedaan, maar ik kan dat niet
geloven, omdat ik hem loyaal dienst heb zien doen. Van de andere kant brengt
angst mensen ertoe om ook zonder het te willen beloften te doen, die ze dan
ook niet van plan zijn na te komen. Het klopt wel dat graaf [182] Maurits hem,
nadat de brieven gevonden waren, goed onthaalde en hem aan zijn tafel liet
plaatsnemen. Hij stuurde hem ook zonder losgeld te eisen naar mij terug, maar
verzocht wel om vrijlating van een ander. Het ging om een arrestant die door
de commissaris-generaal in Rheinberg was achtergelaten als een van degenen
die hij had uitgeschakeld toen hij op weg was naar het Hof.25
De Groningers kiezen voor de vijand
De Groningers waren op onderhandelingen uit en stuurden hun afgevaardigden naar de vijand. Dezen en zelfs enkele geestelijken wilden graag bij hem
in de gunst komen en zo probeerde iedereen de overgave te bevorderen. Dat
geldt niet alleen voor degenen die zich [in verband met de onderhandelingen]
buiten de poort hadden begeven. Ook degenen die in de stad gebleven waren
deden in meerderheid hetzelfde. Ze praatten en onderhielden zich met de vijanden aan de poort terwijl ondertussen de besprekingen liepen; ze lieten hen
zelfs binnen en onthaalden hen gastvrij. En dit alles terwijl ze tot voor kort hun
poorten voor de onzen gesloten hielden en hen slecht behandelden.
De voornaamsten hiervan, die ook al lang tevoren met de vijanden onderhandelden, waren de twee burgemeesters Van Ballen en Moysteen,26 de raadsheren Jasper Willema,27 Evert Ulger28 en Draper.29 Deze Draper was de man die
de vijand op de hoogte stelde van wat er tijdens de beraadslagingen gebeurde,
Johan ten Buer was de geheime boodschapper en Ernst de onderhandelaar.30
Het grootste deel van de magistraat was op de hand van de vijand, en zij
hadden de meerderheid van de stad op het verkeerde pad gebracht. De voor

24 Het verhaal over Lazaro Sánchez en de brief in de holle boom vinden we ook bij Pieter Bor. De Staatse
hopman Gerrit van Ree had de Spanjaard Lazaro gevangen genomen. Hij zou worden opgehangen, als
hij niet vertelde welke opdracht hem gegeven was. Lazaro bekende dat hij een brief van aartshertog Ernst
naar Groningen had moeten brengen. Hij had die ijlings verstopt toen hij merkte dat hij niet kon ontkomen. In de brief, die van 28 mei 1594 dateerde, liet de aartshertog weten dat hij het ontzet van Coevorden
betreurde en sprak zijn vertrouwen uit in Verdugo. Hij deelde verder mee dat hij een grote som gelds zou
sturen, waarmee Verdugo zijn troepen betalen kon (Bor xxxi 26v-27). De bewuste brief was een duplicaat
van een schrijven dat ondanks alles toch in Groningen aankwam. Het lijkt een van de brieven te zijn
geweest die tot de commotie van 24 en 25 juni 1594 hebben geleid (zie FV 179).
25 Zie voor dit succesje van commissaris-generaal Juan de Contreras FV 176 hierboven.
26 Johan van Ballen en Frederick Moysteen waren in 1594 hoofdman.
27 Verdugo schrijft ‘Gaspar Willems’. Hij bedoelt ongetwijfeld de wijntapper Jasper Willema, die sinds 1582
zitting had in de raad.
28 ‘Evert Ulgher’ is Lonchays lezing voor ‘Robert Hulgar’, dat men in de oude edities en in de Italiaanse
vertaling van Fracchetta vindt en vermoedelijk uit Verdugo’s manuscript stamt. Verdugo en Lonchay vergisten zich echter: de betrokkene heette niet Robert of Evert Ulger, maar Ulger Ulger. Deze was in 1594
raadsheer (zie GDJ 162).
29 Derk Draper had zitting in de raad sinds 1585. In 1580 was hij een van de vele Groningse katholieken
geweest die geld ter beschikking hadden gesteld om troepen aan te nemen ter bestrijding van’s konings
rebellen.
30 Zie voor deze personen ook FV 152 en het commentaar daarbij.
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naamsten van dezen waren de zoon van secretaris Alting, die nu burgemeester
is,31 de zonen van Jasper Willema, een Roelof Ysbrands, Ysbrand Ysbrands en
vele anderen.32 Toen de vijand zich te Ommen ophield, was raadsheer Ulger
degene die er het hardst bij hem op aandrong de stad te komen belegeren en
die hem verzekerde dat hij haar in handen zou krijgen.
Het zijn deze personen en hun soortgenoten geweest, die hun best deden
mij bij iedereen zwart te maken om op die manier beter hun doel te kunnen
bereiken. En wat ze met mij deden, haalden ze ook uit met de president van
Friesland33 en raadsheer Westendorp, zonder [183] daarvoor een andere reden
te hebben dan dat ze allebei trouwe vazallen en dienaren van Zijne Majesteit
waren. De voornaamsten van hen, van de ‘fouten’ dus, hebben heel vaak met
mij samen gegeten en gedronken, maar zouden later de anderen ophitsen om
mij en de overige katholieken op te pakken. En als graaf Frederik destijds niet
te hulp geschoten was met de soldaten die hij meebracht, zouden ze dat ongetwijfeld hebben geprobeerd.34
Toen ik deze schandelijke opzet in de gaten kreeg en zij begrepen dat ik
ervan op de hoogte was, maakten ze meer haast met hun opwekkingen aan het
adres van de vijand. Om dit des te veiliger te kunnen doen stuurden ze burgemeester Ubbena en de syndicus naar het Hof om daar om hulp te vragen. Ze
deden dat omdat dit mensen waren waarin ze minder vertrouwen hadden. Ook
hebben ze kortgeleden geprobeerd de graven Herman en Frederik op hun hand
te krijgen en hen gunstig te stemmen jegens de ‘fouten’, door hun gunsten te
verlenen en hen te koesteren op een voor hun doen ongewoon royale wijze. Ik
weet dat Popco Everardi, secretaris van ’s Konings Kamer,35 eens, toen hij bij
de kopstukken van dit complot was, heeft gezegd dat deze pogingen vergeefse
moeite waren. Deze heren waren volgens hem zulke trouwe dienaren van de
koning, dat ze zich niet zouden laten overhalen.36

31 Joachim Alting (1556-1625), zoon van de katholieke stadssecretaris Egbert Alting (1518-1596), was een
van de vier burgemeesters die enkele dagen na de verovering van Groningen, op 2 augustus 1594, waren
aangesteld als opvolgers van hun afgezette roomsgezinde voorgangers (zie GDJ 164). Zijn naam komt
niet voor in het lidmatenregister van de gereformeerde gemeente te Groningen.
32 Roelof en Ysbrand Ysbrands waren gereformeerd en behoorden in 1580 tot degenen die na Rennenbergs
coup zijn gearresteerd. Uit notities van secretaris Alting en syndicus Hammonius blijkt dat Ysbrand
Ysbrands zich in maart 1591 nog altijd als balling buiten Groningen ophield. Hij kreeg toen toestemming
om voor een medische behandeling tijdelijk naar Groningen terug te keren (AE ii 48, DA 818 en VH ii
157).
33 Dr. Igram van Achelen.
34 Zie voor deze episode FV 155 ev. Verdugo doelt hier op de hulptroepen die onder aanvoering van graaf
Frederik van den Berg in augustus 1593 naar het noorden werden gestuurd.
35 De Hoofdmannenkamer.
36 Zie voor het vertrouwen dat vooral Herman van den Berg bij de Groningers genoot FV 155 en de toelichting daarbij. In de herfst van 1593 werd door de autoriteiten van Stad en Lande onverbloemd gesproken
over de noodzaak Verdugo te doen vervangen door een gouverneur die meer begrip had voor de situatie
en meer bereid was tot samenwerking met henzelf. Ze hadden, net als de burgerij, groot vertrouwen in de
‘Duitse’ graaf Herman van den Berg en zouden graag zien dat die de functie van Verdugo zou overnemen.
Zie onder meer de brieven die de Groningse autoriteiten op 29 april en 26 mei 1593 aan hun gezanten
stuurden en hun schrijven aan Filips II van 23 november 1593 (rvr 1018.3.14.1-2, 1018.3.16 en MH ii 183183v).
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Wanorde in het koninklijke leger
Nadat de stad een akkoord had gesloten met de vijand,37 trok het krijgsvolk met
zijn wapens en bagage af en arriveerde te Oldenzaal, om vervolgens verder te
gaan en de Rijn over te steken. Dit omdat een van de voorwaarden bij de capitulatie was geweest dat ze gedurende drie maanden geen krijgsdienst zouden
doen aan deze zijde. [De vijand] hield enkele dagen zijn gemak in het legerkamp
en trof ondertussen de noodzakelijke maatregelen in Groningen; ikzelf verbleef
in het eerste kwartier dat ik had genomen.38 Ofschoon de commissaris39 aan het
regiment van de graaf van Sulz meer geld had gegeven dan aan de overigen en
commissaris Robertin – deze was kort tevoren gekomen voor de bevoorrading
van de hulptroepen die voor Groningen waren bestemd – hun allen commiesbrood had gegeven, besloten de soldaten tenslotte weg te gaan. Ze lieten me
zitten [184] met een groot gebrek aan manschappen en met een vijand die de
handen vrij had om me aan te kunnen vallen. De soldaten van de graaf van Sulz
stuurden hun afgevaardigden naar Oldenzaal, waar graaf Herman en ik ons
ophielden, om ons op de hoogte te stellen van het besluit dat ze hadden genomen. Ze zeiden dat ze zich er niet door een steekpartij vanaf zouden laten brengen, zoals de vorige keer, want nu zouden ze zich verdedigen.40 En zo begonnen
ze de volgende dag aan de terugtocht, en met hen vertrokken de soldaten van de
andere nationaliteiten en de rest van de ruiterij die de commissaris-generaal had
meegebracht. Mij lieten ze alleen met de kapiteins en officieren achter. Omdat
ik bang was dat de manschappen, wanneer ze zonder officieren zouden gaan,
onderweg iets zou kunnen overkomen of dat ze, in Brabant aangekomen, aan het
muiten zouden slaan, heb ik ook de officieren met hen mee laten gaan.
Net als enkele officieren, die hetzelfde dachten, ben ik ben ervan overtuigd
dat er onder de [manschappen] enkelen waren van de vijandelijke partij en dat
die de wanordelijkheden hebben aangewakkerd. Per slot van rekening doet
ook de duivel zijn werk en God laat hem begaan om ons voor onze zonden en
zorgeloosheid te straffen. Daarna herstelt Hij het aangerichte kwaad – het gaat
natuurlijk wel om Zijn eigen zaak – en ontfermt zich over het armzalige volk
dat zo onverdiend moet lijden.
Nadat de soldaten van verschillende nationaliteiten vertrokken waren, wilde ik
de achtergebleven Spanjaarden in Oldenzaal onderbrengen. Maar de helft van
hen sloeg aan het muiten en volgde de anderen, zonder dat ik het kon beletten.
Immers, doordat ze tot zoveel [verschillende] regimenten behoorden41 was er
weinig discipline onder hen. Ik liet degenen die bleven onderbrengen in de
stad. Om hen aan de anderen ten voorbeeld te stellen was het nodig hen met
dankbaarheid te behandelen voor het goede gedrag dat ze hadden getoond, het
door hen geleden gebrek en de grote moeite die ze hadden doorstaan.
37 Het zgn. ‘Tractaat van Reductie’, waarbij Groningen overging naar de Staatse zijde, is op 23 juli 1594
ondertekend (stadsarchief rvr 638).
38 Denekamp? Zie FV 176.
39 Commissaris Melendez.
40 Verwijzing naar het optreden van graaf Frederik; zie hierboven, FV 178.
41 Eerder heeft Verdugo verteld dat de 200 Spanjaarden die deel uitmaakten van het hem gestuurde hulpleger, afkomstig waren uit twaalf of dertien compagnieën die tot drie verschillende regimenten behoorden
(FV 170).
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Acties van de vijand
Hoewel de vijand hiervan precies op de hoogte was en wist wat hem te doen
stond, kon hij dat niet ten uitvoer brengen, want het had zoveel geregend dat
de wegen zelfs te paard niet of nauwelijks begaanbaar waren. Dit hield zolang
aan, dat het seizoen verliep en hij ons [185] hier in dit land niet meer kon aanvallen. Toen de regens echter wat minder waren geworden, probeerde hij, om
het beetje aan gunstige tijd dat hem nog restte niet ongebruikt te laten, via het
water datgene te doen wat hem over land niet was gelukt. Hij besloot zich per
schip naar Rheinberg te begeven, maar ook hier stuitte hij op problemen en
kon niets uitrichten. Dat kwam vanwege dezelfde oorzaak, want het peil van
de Rijn was sterk gestegen.
Toen hij dit zag richtte hij zich op Groenlo, en terwijl hij bezig was zijn
leger die kant op te dirigeren, kwam er een afgevaardigde van de koning van
Navarra om troepen te vragen aan de Staten. Hij onderhandelde zo bekwaam,
dat ze hierin toestemden. Als gevolg daarvan gaven ze de onderneming op
en de rest van hun troepen lieten ze hun garnizoen opzoeken.42 Ik weet niet
waarom men de Staatse hulptroepen niet verhinderd heeft [naar Frankrijk] te
trekken. God heeft ons op deze manier willen helpen en ook met de aanhoudende regen, want zonder die laatste zou de vijand de gelegenheid zeker niet
onbenut hebben laten passeren en zou hij, vanwege de geringe tegenstand die
hij zou hebben ondervonden, vast en zeker ook succes hebben gehad.
De Duitse troepen zijn ontevreden over de betaling die zij ontvangen
Ik verzamelde de overgebleven soldaten in hun garnizoenen en onderhield
hen met het commiesbrood. Dit kregen ze totdat er 20.000 filippusdaalders43
kwamen die de commissaris zo goed mogelijk verdeelde. Sommigen betaalde
hij voor zes weken dienst en de soldaten van mijn regiment voor vijf weken.
Dit is meer dan de ene escudo die ik, naar daarginds44 beweerd wordt, per man
heb uitbetaald.45 Het was echter onmogelijk om deze manschappen twee betalingen46 te geven, zoals men vanuit het Hof leugenachtig geschreven had. Want
deze commissaris had er al voor gewaarschuwd dat voor één betaling veel
meer geld nodig was dan een bedrag van 20.000 filippusdaalders. Ofschoon
het kleine compagnieën betreft, is er een groot aantal officieren en stafleden

42 Reeds ten tijde van het beleg van Groningen waren de Staten-Generaal met de Franse gezant Buzanval
overeengekomen dat de koning van Frankrijk, Henri IV (de ‘koning van Navarra’), op afroep de beschikking zou krijgen over twintig vendels Staatse soldaten en vijf ruiterbenden. In het najaar van 1594 zag de
Staatse legerleiding zich genoodzaakt deze belofte gestand te doen. Een groot deel van het Staatse leger
trok daarop onder leiding van graaf Filips van Nassau en de Engelse kolonel Francis Vere naar Luxemburg
en Lotharingen voor operaties in die omgeving.
43 De filippusdaler was een zilveren munt die 50 brabantse stuivers of 2,5 caroligulden waard was.
44 Aan het Hof in Brussel.
45 Vanaf 1590 werd gerekend met escudo’s van 10 reales of 50 stuivers (één reaal is 5 stuivers; Parker, Army
of Flanders, xxiiii). Een escudo staat dus gelijk aan een filippusdaler.
46 Met een ‘betaling’ (Spaans ‘paga’) werd het bedrag bedoeld dat de legerleiding aan een militair verschuldigd was voor één maand dienst (‘eyn maendt soldts’). Vanwege het permanente geldgebrek werd
dikwijls gerekend met maanden van vijf weken, of perioden van twee weken die geacht werden vijftien
dagen te duren.
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met andere geoorloofde en ongeoorloofde toeslagen, waardoor het aantal manschappen groter is dan het in werkelijkheid is.47
Het feit dat men deze [186] soldaten had laten weten dat men hun twee
betaalronden stuurde, ofschoon het bedrag niet eens genoeg was voor één
betaling, leidde ertoe dat ze in opstand kwamen tegen de commissaris. Ze
haalden hem uit zijn huis en hielden hem tussen hen in, midden op het plein.
Ze zouden hem mishandeld hebben als daar niet graaf Frederik was geweest
om hem op mijn verzoek bij hen weg te halen.
De soldaten trokken zich voor de nacht naar hun logementen terug, maar ze
waren erg ontevreden. Naar mij verteld werd, waren ze van plan om de volgende morgen de wapens op te nemen en zich meester te maken van de poorten. Zo wilden ze de commissaris en mij dwingen hun de twee betalingen te
geven die hun volgens het schriftelijke bericht uit Brabant toegezonden waren.
Ik was er niet gerust op, want wanneer deze Duitsers eenmaal in opstand zijn
gekomen, zijn ze maar moeilijk weer tot bedaren te brengen. Daarom liet ik
die nacht twee compagnieën ruiters van Paolo Emilio Martinengo en Alonso
Mendo komen. Met hun hulp en met die van de Spanjaarden die waren achtergebleven, mijn regiment en de compagnie van Don Sancho de Leyva die binnen was, joeg ik de meest opstandige Duitsers de stad uit. Het gevolg was dat
de rest inbond. Wanneer ik niet zo snel had gehandeld, zouden er ongetwijfeld
ongelukken zijn gebeurd.
Het geld dat toen kwam was volgens de commissaris bedoeld als soldij
voor augustus van het afgelopen jaar.48 We zijn nu in februari van dit jaar49
en in al die tijd is er niets meer gekomen, zelfs geen bericht daarover. Dit zou
voldoende reden zijn geweest voor deze soldaten om niet alleen in opstand te
komen, maar om deze steden [aan de vijand] te verkopen of te plunderen en
hun kapiteins en mijzelf aan de vijand uit te leveren. Dit alles uit wanhoop,
doordat ze zich zozeer vergeten en zo weinig gerespecteerd wisten, ondanks
de trouwe dienst die ze in dit land hadden gedaan en ondanks de ellende en
het gebrek dat ze daarbij hadden moeten lijden. Verder moesten ze het aanzien
dat ginds anderen van hun nationaliteit betaald kregen zonder dat ze iets nuttigs voor de koning deden, en dat terwijl vroeger maar weinigen zich met hen
konden meten. Tenslotte was er ook woede doordat ze, toen de vijand aanviel,
geen tijdige en adequate bijstand hadden gekregen.
Hoe het verder ging met Groningen
[187] Nadat de heer Don Juan tot vijand was verklaard, heerste er tussen de
Groningers en die van de Ommelanden, zoals ik elders heb verteld,50 onenigheid over de vraag of men al dan niet moest terugkeren in de gehoorzaamheid
en dienst van de koning. De reden daarvoor heb ik in het begin vermeld. Deze
47 De officieren en functionarissen die om de een of andere reden recht hadden op speciale toeslagen,
ontvingen allen veel meer dan de standaardbedragen die volgens de regels aan soldaten en ruiters werden uitgekeerd. Met het bedrag dat de commissaris had ontvangen konden dus veel minder personen
worden betaald dan men op grond van de nominale sterkte en de hoogte van de standaardbedragen had
berekend. Zie voor de toeslagen (‘ventajas’) en de strijd daartegen Parker, a.w. 133 evv.
48 1594.
49 1595.
50 Zie FV 5.
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was dat de prins van Oranje en de opstandige Staten meer toeneiging toonden
in de richting van de Ommelanders dan voor de Groningers, hetgeen de laatsten verschrikkelijk dwars zat. Als de Staatsen de Groningers meer begunstigd
hadden dan de Ommelanders, zouden de Stadjers, zo is de mening van degenen die hun aard kennen, nooit in dienst zijn getreden van Zijne Majesteit. Om
niet ten tweede male met dit probleem te maken te krijgen, zullen de StatenGeneraal hen daarom onder de duim moeten houden door de inlegering van
een garnizoen. Ze proberen op dit moment met hen tot een akkoord te komen
en hebben daartoe hun gezanten [naar Groningen] gestuurd. Die zijn daar nog
steeds bezig, zonder dat het erop lijkt dat ze het eens kunnen worden.51 Want
de Groningers beginnen spijt te krijgen van de pogingen die ze hebben gedaan
en van het onderhandelingsresultaat dat ze hebben bereikt.52 Ze zien nu in,
zij het te laat, welke fout ze hebben gemaakt. Degenen die tegen ons waren,
opponeren nu nog feller tegen de vijand, zij het in het geheim. Zo is de aard
van dat volk. Ik denk dat het moeilijk is om met hen tot overeenstemming te
komen, ook al maakt men gebruik van de syndicus als tussenpersoon.53 Toen
de stad viel bevond deze zich aan het Hof. Hij was geboren in de Ommelanden
en opgevoed in de stad, en genoot als zodanig het vertrouwen van beide partijen.54 Ik heb hem altijd voor een respectabel man gehouden, maar het lijkt
me onmogelijk dat hij niets heeft gemerkt en geweten van de verraderlijke
plannen die er in zijn tijd werden gesmeed tegen de koning, want hij was een
vriend van de burgemeesters Van Ballen en Moysteen, de kopstukken van het
kwaad.

51 Kort nadat Verdugo dit opschreef kwam het tot een voorlopige regeling van de geschillen tussen Stad en
Lande. De hier bedoelde gezanten waren Elbertus Leoninus, kanselier van Gelderland, Sebastiaen van
Loozen, lid van de Raad van State, en Johan Witten, lid van de Hoge Raad in Holland. Zij waren op 30
oktober 1594 te Groningen aangekomen om de problemen tussen Stad en Lande tot een oplossing te
brengen (rvr 23.1 sub dato). Op 17 februari 1595 deden zij, onder voorzitterschap van stadhouder Willem
Lodewijk, uitspraak over de inrichting van de nieuwe provincie Stad Groningen en Ommelanden. Tien
dagen later velden zij een voorlopige beslissing over enkele andere geschilpunten, zoals het Groninger
stapelrecht en de positie van de Hoofdmannenkamer (resp. RF 1595.5 en 1595.4). De uitspraak van 17
februari 1595 is in druk verschenen onder de titel: Uyt-sprake tusschen Stadt ende Lande van den den [sic]
17. Februarij 1595, nieuwen stijl, by Stadt ende Lande gesubmitteert, geaccepteert ende aengenomen.
52 Volgens Verdugo hadden de leidende figuren in de stad Groningen met de overgave van hun stad een
poging gedaan om zich te verzekeren van de steun van de Staten-Generaal tegen de aanspraken van de
Groningen vijandig gezinde Ommelander heren. Reeds bij de eerste besprekingen tussen vertegenwoordigers van Stad en Lande (augustus 1594) was gebleken dat de tegenstellingen onoverbrugbaar waren.
In dat opzicht bleek het van weinig betekenis dat aan de zijde van de stad gereformeerde heren de plaats
hadden ingenomen van de verdreven katholieke stadsbestuurders.
53 Inderdaad heeft het nieuwe, gereformeerde stadsbestuur van Groningen in de herfst van 1594 weer een
beroep gedaan op de katholieke dr. Wilhelmus Hammonius. Volgens Hammonius’ eigen aantekeningen
was hij eind augustus 1594 van zijn vergeefse missie naar Brussel weer in Groningen teruggekeerd.
Ondertussen was al gebleken dat de Ommelander heren niet bereid waren om de geschillen via vriendschappelijke weg op te lossen, maar tegen de stad wilden procederen. De nieuwe raad wilde voor dit
proces gebruik maken van de adviezen van de oud-syndicus. Hammonius stemde hiermee in, ofschoon
hij van plan was geweest om na de winter uit Groningen te vertrekken en een dienstbetrekking te zoeken
waarin hij niets meer te maken zou hebben met de Nederlandse oorlog (rvr 4, fol. 1).
54 Dit is in zijn algemeenheid onjuist. In de jaren 1587 (het jaar van Hammonius’ aantreden als syndicus) tot
1594 moesten vooral aanhangers van de Reformatie niets hebben van de katholieke Hammonius. De naar
Emden uitgeweken gereformeerde Ommelander boer Abel Eppens bestempelde hem als een ‘openbare
jezuiet’ (AE ii 462) en zijn naaste collega Johan Julsing noemde hem in zijn dagboek ‘een verrader van
het vaderland’ (GDJ 81). Het zal Verdugo echter zijn opgevallen dat Hammonius goed overweg kon met
de katholieke Ommelanders.
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Verdugo opnieuw in moeilijkheden
Terwijl ik me in de ellendige toestand bevond die ik zojuist beschreef, kreeg
ik hier geen andere hulp dan dat er een rekenmeester kwam, die van Zijne
Hoogheid bevel had gekregen om zich op de hoogte te stellen van de misstanden die, naar men hem had verteld, in Lingen heersten. Deze opdracht
was ‘geregeld’ door de ontvanger en gericht tegen de drost aldaar.55 Dit
alles op grond [188] van de animositeit die er tussen beide functionarissen
bestond. De ontvanger had in Brabant zoveel verhalen verteld aan de leden
van de Raad van Financiën en de Rekenkamer, dat er een commissaris werd
gestuurd om over dit alles informatie in te winnen. Deze was een man die
van nature weinig met de waarheid op had en niets moest hebben van vrede
en eendracht. De ontvanger nam hem meteen mee naar zijn huis en vertelde
hem allerlei verhalen die niet met de waarheid te rijmen zijn. Een van de dingen die deze commissaris heeft gedaan was, dat hij de meeste edelen van die
streek schriftelijk liet weten dat de last van de contributies die op hen drukte
in strijd was met de wil van Zijne Majesteit en Zijne Hoogheid, en onredelijk
en onrechtvaardig bovendien. Dit heeft zowel de adel als het hele land zozeer
tegen me opgezet dat ik, wanneer ik probeer van hen een bijdrage te krijgen
voor het onderhoud van de soldaten die groot gebrek lijden, bij hen niet langer die bereidwilligheid aantref die ik van hen gewend was. Maar wanneer
ik hier geen soldaten bij me had, zouden ikzelf en alle andere dienaren van de
koning gevaar te duchten hebben van de kant van het volk. En dat terwijl wij
de bevolking nooit zonder noodzaak hebben belast. Ze hebben er zelfs nut en
voordeel van gehad. Want een soldaat die gebrek lijdt, lapt de discipline aan
zijn laars en een ongedisciplineerde soldaat doet meer kwaad in één dag dan
goed in een maand. De schade die hij met zijn ordeloze optreden aanricht, is
niet in het belang van Zijne Majesteit, terwijl ordelijk opgelegde contributies
dat wel zijn.
In aanwezigheid van deze commissaris, maar zonder dat ik erbij was, hielden ze een vergadering om de vijand de extra-contributie te betalen die hij van
hen vorderde.56 Ik maakte hier geen zaak van, maar wierp wel de vraag op wat
dit betekende voor de dienst van de koning. Om duidelijk te zijn: [de commissaris] was òfwel meer op de hand van de vijand dan dienaar van de koning,
òfwel hij kwam zijn opdracht niet na vanwege zijn vooringenomenheid tegen
de drost en mij.
Ofschoon ik geprobeerd heb om van dezen en genen aan de kant van de
vijand57 contributies los te krijgen en zij die ook wel hebben beloofd, is daarvan maar weinig binnengekomen. Zo weinig zelfs, dat commissaris Melendez
[189] tot zijn verbazing moest vaststellen dat het maar een ellendige kleinigheid was in vergelijking met wat men daarginds heeft gezegd.58 Dat komt door55 In 1585 en 1590 wordt Roelof Bitter genoemd als landmeester en ontvanger van de provincies Overijssel,
Drenthe en Lingen (LCV 187 noot 2). Peter Micault van Indevelde was drost in Lingen.
56 Net zoals vóór de val van Groningen het geval was geweest met de Ommelanden en Westerlauwers
Friesland, stond ook de heerlijkheid Lingen onder contributie van beide strijdende partijen.
57 De woorden ‘van de vijand’ staan in de Spaanse tekst op een vreemde plaats. Misschien gaat het hier om
een latere, als verklaring bedoelde, interpolatie in het manuscript.
58 Er gingen in Groningen, aan het Hof en elders geruchten dat Verdugo grote hoeveelheden geld trok uit
Westerlauwers Friesland. Zie over de contributies die Verdugo uit Friesland probeerde te halen, ook de
uitweiding op de pagina’s FV 66 en 67.
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dat ze geen contributies meer willen betalen zoals ze altijd hebben gedaan, en
die onwil is weer het gevolg van het feit dat ze onder druk zijn gezet en ook
enkele keren, wanneer de contributies niet konden worden geïnd, te vuur en
te zwaard tot betaling zijn gedwongen.
In deze tijd, enkele dagen geleden, is een honderdtal ruiters van de vijand
het land van Lingen hier binnengevallen. Ik stuurde kapitein Bartholome
Sánchez erop af met mijn compagnie lansiers en wat voetvolk van het garnizoen hier. Nadat hij hen had gevonden in een dorpje waar ze zich genesteld
hadden, wachtte hij de nacht af om hen met meer kans op succes te kunnen
aanpakken. Toen het donker geworden was viel hij hen aan en schakelde hen
uit. Hij stelde kapitein Mendo op de hoogte van de komst van deze vijanden
en trok met zijn compagnie de andere kant op, stuitte op nog een andere troep
ruiters en versloeg ook hen. Hij arresteerde en doodde twee kapiteins en het
merendeel van de vijanden.
Dit is het wat ik tot nu toe kan opschrijven van de zaken van dit gouvernement
en het leger.59 Ik heb vele dingen weggelaten omdat mijn geheugen me in de
steek laat of omdat ze niet geschikt zijn om op te schrijven. Het is mijn grote
ongeluk geweest dat ik veertien jaren, de beste van mijn leven, heb verdaan
met bemoeienissen met de lieden die ik in dit verhaal heb beschreven, voortdurend in oppositie tegen de grote ambitie en heerszucht die de Groningers
steeds getoond hebben en nog altijd hebben, en die hen in de toestand heeft
gebracht waarin ze zich nu bevinden. Het heeft niet ontbroken aan lieden die
hun de hand boven het hoofd hebben gehouden en die hen tegen mij hebben
opgezet, of, beter gezegd en meer overeenkomstig de waarheid: tegen de dienst
van Zijne Majesteit. Zoals het betaamt heb ik die altijd hoger geacht dan mijn
eigen belang of voorkeur. Ik heb van hen nooit meer gevraagd, dan dat ik hen
graag aan de zijde en in de dienst van mijn koning wilde houden. Maar dit
heeft meer van mij gevergd dan mijn vermogens reikten. Als beloning hiervoor
en in ruil voor al het goede dat ik hun steeds heb gedaan, zijn zij het geweest
die, geheel in overeenstemming met hun gewoonte, mij de ergste knauw hebben gegeven.

59 Met ‘tot nu’ bedoelt Verdugo waarschijnlijk februari 1595.
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[190]

Besluit
Tot slot: de oorlog wordt gevoerd met behulp van afleidingsmanoeuvres en
preventieve operaties. Alle keren dat het mij mogelijk was de doorluchtigste
hertog van Parma bij zijn acties in Vlaanderen en Brabant te assisteren, heb ik
dat ook gedaan. Ik deed dat door de vijand zoveel mogelijk af te leiden, zoals
blijkt uit de gevallen waarover ik heb verteld. De andere gebeurtenissen heb
ik weggelaten om de reden die ik noemde. Ik kan zeggen – en dat spijt mij
zeer – dat mij nooit de noodzakelijke hulp is gegeven, noch in de ene, noch in
de andere zin. De vijand wist dat en heeft mij steeds meer in het nauw gebracht
dan hij had kunnen doen wanneer men mij de bijstand had gegeven waarom
ik vroeg. Door de nood gedwongen heb ik om versterkingen gesméékt en me
soms, in gevallen dat de situatie niet zo extreem was, grotere vrijmoedigheid
veroorloofd dan gerechtvaardigd was. Ik heb me daarbij, zoals gezegd, steeds
onderworpen aan de grillen van de lieden van deze natie, in het bijzonder die
van Groningen. Voor een beetje voordeel kruipen ze in het stof en ze prijzen
zich gelukkig om bijna niets; daarbij zijn ze zo wispelturig dat ze morgen
verafschuwen wat hun vandaag dierbaar is en datgene wat ze nu haten net
zo gemakkelijk weer koesteren, zij het wel op hun manier. Zij die de justitie
bedienen zijn volslagen corrupt en wel in zo’n extreme mate, dat ze voor een
klein voordeeltje het recht verkopen en verkrachten en omwille daarvan het
algemeen belang veronachtzamen.
Ik was bang – en het is nu duidelijk geworden dat ik me niet vergis –
dat zich in de omgeving van Zijne Hoogheid enige lieden bevonden die mij
tegenwerkten, hetzij omdat ze omgekocht waren, hetzij vanwege persoonlijke
animositeit. Corrupte en haatdragende dienaren in de entourage van een vorst
richten gewoonlijk veel schade aan. Als het al geoorloofd zou zijn dat iedereen
zijn eigen voordeel en gewin zoekt, dan zou men dat toch op zijn minst zo moeten doen, dat het niet ten koste gaat van anderen, in het bijzonder zijn koning
en het publiek belang.
Ik heb gezien, en God zij mijn getuige, dat door afgunst en kwaadwilligheid het nut verloren is gegaan van enkele goede successen, die God in zijn
goedheid in deze streken aan Zijne Majesteit had geschonken en die de weg
openden voor nog veel grotere. [191] Om die reden heb ik van ganser harte
en met grote nadruk geprobeerd van hier weg te komen om Zijne Majesteit
elders te dienen. Ik wilde dat ook omdat ik in de provincies die ik diende
zo weinig weerklank ondervond en omdat ik niet de vergoeding kreeg die
men, in overeenstemming met het Bourgondische gebruik, gewoonlijk geeft
aan provinciale gouverneurs wanneer zij buiten hun gouvernementen dienst
moeten doen.1 Ik ben in deze tijd actief geweest aan de Rijn en in Bonn, heb
1
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Uit de briefwisseling die Verdugo in het voorjaar van 1592 voerde met waarnemend gouverneur-generaal
Peter Ernst van Mansfeld, blijkt dat dit een punt is geweest dat hem bijzonder heeft gestoord. Al eerder
(FV 67) heeft Verdugo aangekondigd dat hij, Deo volente, hierop nader terug zou komen. Ofschoon
Verdugo enkele keren melding maakt van de ‘gewoonten van het huis van Bourgondië’ is het mij niet
recht duidelijk wat hij bedoelt. Ook de graaf van Mansfeld begreep Verdugo’s opmerkingen hieromtrent
niet en vroeg hem zich wat duidelijker uit te drukken (brief van Mansfeld aan Verdugo, 1 mei 1592; LCV,
Appendix, nr. xxv). Er lijken verschillende zaken in het geding te zijn. Verdugo meende dat de centrale
regering in Brussel bij de behandeling van bepaalde regionale aangelegenheden ten onrechte en in strijd
met de gebruiken voorbijging aan de regeringsambtenaren die in de betreffende provincie gestationeerd

Besluit		

het leger bij Maastricht geleid, was in de staat van Gelre; ik was in de buurt
van Namen en toen de heer Don Juan van Oostenrijk vandaar vertrok, liet hij
aan mij het kasteel en de sterkte over, waarna ik op zijn bevel het ambt van
algemeen veldoverste op me nam, in welke hoedanigheid ik genoodzaakt was
grote onkosten te maken, zonder dat ik er ooit een vergoeding voor heb gehad.
Ik zou graag willen dat ik niet gedwongen was dit over mijzelf te zeggen, maar
op dit moment is de kwaadaardigheid en ijverzucht van sommigen zo groot,
dat ze alleen maar bezig zijn het goede in het kwade om te zetten, zonder enig
bewijs van de waarheid van hun beweringen. Daarom is het met vertrouwen
dat ik mij bereid verklaar om de waarheid aan te tonen van wat ik tot hier heb
gezegd. Ik zal dat doen met behulp van genoegzame bewijzen, bestaande uit
informatie, brieven en bevelschriften van mijn superieuren en kopieën van de
brieven die ik hun heb geschreven.
Over mijn slechte verstandhouding met de Groningers – daarginds geven
ze mij de schuld van hun ondergang – zeg ik het volgende. Wanneer zij de
rechte en vlakke weg hadden bewandeld, zou mijn verhouding met hen veel
beter zijn geweest. Hoezeer ze ook met hun trouw geschipperd hebben, nooit
heb ik hen zodanig behandeld, dat ze met reden over mij hebben kunnen klagen. Ik heb hen steeds geholpen en daarbij heb ik vele malen voor hen mijn
leven in de waagschaal gesteld. Wanneer ik in alles hun zin had willen doen,
zou ik tekort hebben moeten schieten in de trouw die ik God en mijn koning
verschuldigd ben. In al het overige waarin ik me aan hun zijde heb kunnen
scharen, zonder gevaar voor dit kardinale punt, heb ik dat gedaan met enorme
kosten, moeite en gevaar voor mijn persoon.
Patientia omnia ducit2

2

waren. In concreto zou het hem steken dat een ander het bevel voerde in Frisa, Verdugo’s eigen gouvernement. Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een gewoonte die erin bestond dat gouverneurs die buiten
het hun toegewezen ambtsgebied dienst deden, daarvoor een aparte vergoeding ontvingen. De bedekte
toespelingen die we over deze zaak hebben, suggereren dat het Verdugo dwars zat, dat hij nooit zo’n
vergoeding heeft ontvangen. Dit niettegenstaande het feit dat hij vaak elders dienst heeft gedaan en zelf
in het jaar 1582, tijdens de operaties bij Lochem, uit beleefdheid de voorrang liet aan graaf Karel van
Aremberg (brief van Verdugo uit Rheinberg aan Mansfeld, 12 mei 1592; LCV, Appendix, nr. xxvi).
Latijn. De letterlijke betekenis is: ‘Geduld leidt alles’ of ‘geduld is in alles een goede richtsnoer’. Wij
bedoelen ongeveer hetzelfde met onze uitdrukking ‘geduld is een schone zaak’.

Besluit
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Bijlagen

Bijlage I
Afwijkingen van de Spaanse tekst van Lonchay
Voor mijn vertaling ben ik uitgegaan van de Spaanse tekst, die in 1899 door
Henri Lonchay is uitgegeven, met inbegrip van de door Lonchay zelf gesignaleerde en verbeterde errata. Op enkele plaatsen heb ik de voorkeur gegeven
aan een andere lezing. Hieronder volgt een opgave van de betreffende plaatsen.
NB

Mijn versie ← Lonchays versie

[8]
Proveyeronme ← proveyerome
[14]
les ← le
[18]
sus ← nos
[21]
lo ← la
[22]	Westendorp que tambien esta en essa corte ← Westendorp (de eerstgenoemde
versie is die van het manuscript)
[27]
con diligencia ← don diligencia
la cavalleria ← lo cavalleria
[28]
aquella gente ← aquelle gente
[29]
escaramuças ← escaramuços
[34]
por aca ← en Frisa (de eerste versie is die van het manuscript)
sacarlas ← sacarlos
[58]
los carros ← los cargos
[69]
un fuerte ← con fuerte
otra parte ← otra porte
[70]
con que ← conque
[75]
presto ← preso
[80]
dellas ← dellos
[87]
agrandole ← agradandole
[108]
el Clante ← del Clante
[111]
del Opeslague ← de Lopeslague
los de Gruninghen ← de Gruninghen
[138]
nos ← no
	enterrado ← enterrada (door Lonchay abusievelijk voor een drukfout
aangezien en gewijzigd)
junto ← juntó
[140]
los nuestros ← los muestros
[141]
á henchir ← ó henchir
[151]
lo mas ← los mas
[157]
tierra fuerte ← tierra parte
[163]
nuestros carros ← nuestro carros
[167]	in Lonchays tekst ontbreken de woorden: principio del mes de febrero
1594
[171]
confirmavan ← confrontavan
[177]
conde de Sulz ← conde de Solms

Bijlage I: Afwijkingen van de Spaanse tekst van Lonchay

287

[182]
[183]
[184]
[187]
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muchos dias ← muchos dios
algunos dias ← algunos dios
conde de Sulz ← conde de Solms
conde de Sulz ← conde de Solms
he tenido ← he temido

Bijlage I: Afwijkingen van de Spaanse tekst van Lonchay

Bijlage II
Door Lonchay toegevoegde passages
De door Lonchay uitgegeven tekst wijkt op verschillende punten af van de
oudere uitgaven. In deze bijlage zijn de woorden of passages opgegeven waarmee Lonchay de tekst van die oudere uitgaven heeft aangevuld, met – waar
mogelijk en nodig – enig commentaar.
Daar waar een toelichting ontbreekt, hebben de oude uitgevers de geschrapte informatie niet van belang geacht voor het beoogde Spaanse publiek of zonder meer overbodig gevonden.
Commentaar ontbreekt ook wanneer het gaat om afwijkingen die beschouwd
kunnen worden als verduidelijkende aanvullingen. Het is mogelijk dat deze,
of een aantal ervan, door Verdugo zelf aan zijn manuscript zijn toegevoegd,
maar omdat er meerdere handgeschreven exemplaren hebben bestaan, kunnen
zij evengoed door anderen zijn aangebracht. We moeten dan aannemen dat de
oude uitgaven en het Parijse manuscript op verschillende versies van het oorspronkelijke handschrift teruggaan.
De passages die in de oude edities ontbreken zijn zowel in de vertaling als
in de Spaanse tekst in een minder vet lettertype gezet.
[1]	En el nombre ... nuestro señor – Deze inleidende woorden zijn ontleend aan een door W. Staden vermeld manuscript.
[4]
por estar el señor conde de Mansfeld occupado en Artois y Henao
-	por estar mi mujer para parir – Dit persoonlijke motief heeft geen
betekenis na de vermelding dat Verdugo belast was met het
gouvernement van Thionville.
[5]	ó que mi mujer pudiese caminar – Het schrappen van deze woorden
vloeit voort uit de vorige ingreep.
-	tambien se – Door deze woorden weg te laten lijkt het alsof de
graaf van Rennenberg zich alleen met de koning verzoende en
dat de stad Groningen er minder toe deed. Verdugo bedoelt
te zeggen dat de graaf zich ook met Groningen verzoende.
Dit blijkt mede uit de mededeling – in de volgende zin – dat
Rennenberg de stad belegerde. Nadat hij vernomen had dat
Groningen naar ’s konings zijde overging, gaf Rennenberg toe
aan de druk die op hem werd uitgeoefend. Dit zijn details die
voor de beoogde lezers van de Spaanse uitgave niet van belang
waren.
[6]
de Gruninghen
[7]
de los dos
-	como se vera por sus cartas que yo tengo – Het schrappen van deze
woorden doet afbreuk aan Verdugo’s opzet: laten weten dat hij
de juistheid van zijn verhaal kan bewijzen.
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[10]	del señor duque de Parma – Mogelijk een later ingevoegde verklarende toelichting. Verdugo noemt Alexander Farnese vrijwel
altijd ‘Zijne Hoogheid’.
	NB. Zie voor een vergelijking met Fracchetta’s tekst Bijlage III.
[11]
Ems
[13]
que esta por el presente en essa villa
[17]	El capitan en que por entonces era – Alonso Mendo was ten tijde
van het schrijven van deze tekst kapitein, maar in de tijd waarover het verhaal gaat vaandrig. Voor de lezer is Mendo’s carrière niet van belang.
[20]
de ocho placas
[21]	el qual se halló en toda esta jornada siempre á mi lado haciendo su dever
– Deze mededeling was van weinig belang voor het publiek,
maar geeft wel uitdrukking aan Verdugo’s waardering voor
deze collega.
[22]
la Drent
gente
-	los de aquel pais – Het schrappen van deze woorden is moeilijk
te verklaren. Door het ontbreken van deze woorden mist de zin
een duidelijk onderwerp.
[25]
infanteria – Bij vergissing weggelaten?
[26]
dicho Tassis
y buenos
[27]
cavalleria
[29]	que lo era en que lo es agor – Bijzonderheden over de carrières van
militairen (in dit geval over kapitein Guzman en Bartholome
Sanchez) waren voor het publiek van geen belang.
[30]
por de dentro
[32]
catorze
[36]
partir
alli
	NB. Zie voor een vergelijking met Fracchetta’s tekst Bijlage
III.
[38]	desta manera me ha hallado proveydo y asistido en las tales ocasiones que
se me han offresçido como se vera en esta relación. – Het weglaten van
deze sarcastische woorden vertekent Verdugo’s oorspronkelijke
opzet.
[43]	y Dios sabe como me a sido agradesçida esta buena obra no quejandome
de los soldados pues no tienen ellos la culpa. – Idem. Overigens is de
betekenis van deze woorden niet helemaal helder en dus verwarrend voor het publiek.
que de aqui avia sacado, en el mes de noviembre año 82.
[47]
los de la villa
[50]
el capitan
muchos
[51]
en Winschoten
[53]	los que han dado á entender otra cosa en esta corte se han engañado como
se vera tanto en este discurso como por informaciones suficientes que yo
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podria mostrar. – Het weglaten van deze passage verandert de
aard van het geschrift.
[56]
contra la qual estava plantada la artilleria
[57]
de Bergas
ayuda de la camara de sa Majestad, que era
Fue lastima porque era un mancebo lleno de valor y buena voluntad.
[58]
á la dicha Zutphen
[59]
Manrique
[64]
de buena memoria
[66]
de Humana
-	Pudieran estos señores de la Visita hazerme merced, si fueren servidos,
preguntarme á mi de todo lo que desseavan saber, que yo les dijera la
pura verdad, porque segun costumbre de la casa de Borgoña y orden
particular del emperador Carlos de gloriosa memoria con los que tienen
officios reales y principalmente como el que yo tengo, se les ha de avisar
antes que dar oydos á calumniadores secretos que mal podran provar lo
que han dicho de mi, como yo espero que su Alteza y essos señores me
oyran como les han oydo á ellos y hallaran con verdad que no he tomado
nada destas contribucione – Deze passage ontbreekt in de uitgave
van 1610, maar een wat kortere versie ervan staat wel in de
editie van 1872 (p. 86-87).
[67]	y aunque yo hubiera apruvechadome destas contribuciones sacadas con
la espada en la mano me parece haberlas meresçido por haber servido sin
sueldo ni recompensa, como es costumbre en la cassa de Borgoña darla
al governador que le sacan de su gobierno á servir en otra parte en las
occasiones que á la fin de este discurso, si Dios me da graçia, pienso declarar mas amplamente. – Opnieuw een ingrijpende coupure in alle
oudere uitgaven.
[76]	para las ocasiones que se offrescen, como ahora procura haçer el señor
archiduque con el hijo. Por las cosas sucedidas en nuestros tiempos se ve
lo que se gana en disgustar principes y reyes si es verdad lo que se dice
de algunos embajadores y ministros haber hecho mal á proposito. – In
plaats hiervan heeft de uitgave van 1872 (p. 99): que por esta
razon supe de este rey algo de lo que deseaba, y avisé dello á quien convenia. Merkwaardigerwijs komt deze formulering overeen met
wat Fracchetta schrijft (p. 134). Kan het zijn dat voor de uitgave van 1872 (indirect) hetzelfde manuscript is gebruikt dat
Fracchetta heeft benut?
[80]
governador de Frisa por los Estados
[84]-[85]	y Agustin de Herrera, castellano de Gante que es ahora y por entonces
sargento mayor – Vermoedelijk een – slordig geformuleerde –
interpolatie in de oorspronkelijke tekst. Letterlijk: ‘Herrera,
slotvoogd van Gent die nu en toen sergeant-majoor is’.
Waarschijnlijk wordt bedoeld dat Herrera, die in 1612 overleed, ‘nu (dat wil zeggen: ten tijde van het schrijven van deze
woorden) kasteelheer te Gent’ is en ‘toen (dat wil zeggen: bij
de door Verdugo beschreven gebeurtenis) sergeant-majoor
was’.
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[85]
como en orden la guerra
su Alteza
[89]	y lo que alli se gastó tanto en aquello como en entretener la gente de guerra tan sin orden, se podra ver en las quentas de Pedro de Ybarra, official
del thesorero general. Digo esto porque proveya su Alteza mucho mejor
lo que no estava á mi cargo que lo que estava. – Deze voor Verdugo’s
verweer wezenlijke passage ontbreekt in alle oude uitgaven.
[90]	sin que yo me entremetiesse en nada, no obstante que Deventer es de mi
gobierno. – Idem.
[95]	por lo mal que lo tomó haverlo hecho en Zutphen. Queria monstrar que
tenia poder de hacer y deshacer los hombres, abajallos y subirlos á su
voluntad – Idem.
-	Yo fui siempre de parecer que el señor principe se havia de señorear de
esta parte del rio en frente de Bona. – Geschrapt omdat deze kritiek op Chimay, een van de grote Nederlandse heren, voor het
Spaanse publiek niet interessant was?
[100]	ó por mostrar que podia haçer y deshazer como en otra parte he dicho. –
Dezelfde gedachte als die op p. [95] is geschrapt.
[108]	En esta estima se han tenido siempre mis avisos, esta provincia y mi persona, pareçiendome á mi que segun la ymportancia deste pays se podia
tener mas quenta con él del que se a tenido. Todavia.... – In de editie
van 1872 (p. 142) luidt deze passage: Y así tomaban siempre los
avisos de esta provincia para acudir al remedio de ella. Con todo esto....
(‘Zo was steeds hun houding tegenover de berichten waarin
ik om hulp voor deze provincie vroeg. Desondanks...’) Deze
tweede versie is wat minder bitter van toon, maar maakt qua
inhoud weinig verschil met de versie van Lonchay.
[115]	desta manera y con tanta raçon an ydo algunas quejas de mi en essa corte
que dejo de deçillas y escusarme aqui hasta que se me pregunten y pidan
quenta. – Een passage die bij de opzet van Verdugo’s verweerschrift past.
[116]-[117]	Yo me parti desesperado que aun çien escudos para mi viaje no pude
alcançar. Favoreçióme en esto el señor conde de Mansfeld, que tambien
era ya venido de Bravante á Luxemburg. – Wellicht heeft Verdugo
met deze woorden willen voorkomen dat ook zijn schoonvader
zich door deze kritiek geraakt zou voelen.
[126]-[127]	y esto conoci que lo que se decia podia ser verdad, como algunos que estavan en essa corte lo saben mejor que yo. – Een enigszins kryptische
opmerking, die niet past bij de bedoelingen van de uitgevers.
[128]
señor de Guilen
[132]	por haver sabido que yo estava alli y no gustar él, ó algun ministro que
estava cabe él, dello – Als bij p. [126].
[143]
llamado Cespedes
[144]	De oude uitgaven hebben barcas (‘boten’) in plaats van vacas
(‘koeien’), waardoor Verdugo’s correcte verklaring van de etymologie van de plaatsnaam Coevorden onbegrijpelijk wordt.
[159]
de Nassau
[168]
de Saxa
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Bijlage III
Vergelijking tussen de tekst van Lonchay en die van Fracchetta
Zie de inleiding, p. 38

Lonchay

Fracchetta

A

Voorbeelden van een ‘ingebouwde’ toelichting

[10] Toen mijn regiment te Kerpen
gearriveerd was en ik het wilde
monsteren, kwam het bericht van het
overlijden van de graaf van Rennenberg.
Dit was voor mij reden om nog naarstiger
mijn vertrek te bespoedigen. Mijn
regiment bestond, overeenkomstig het
bevel van de heer hertog van Parma,
geheel uit haakschutten. Het bericht van
de nederlaag van Tassis en de dood van
de graaf had mij echter doen inzien dat
het noodzakelijk was enige ruiterij mee
te nemen.

[13] Op dat moment kwamen de soldaten
bij elkaar in Kerpen. Toen Verdugo
op het punt stond hen te monsteren,
ontving hij het bericht dat Rennenberg
was overleden. Om die reden deed hij
nog meer zijn best om op weg te gaan.
Maar door deze twee gebeurtenissen,
de nederlaag van Tassis en de dood
van Rennenberg, zag hij in dat het
noodzakelijk was om een extra aantal
ruiters bij zich te hebben, want zijn hele
regiment bestond uit haakschutten, die
te velde weinig waard zijn wanneer ze
niet gedekt worden door cavalerie of
piekeniers.

[36] Het leger van de vijand kwam recht
op het kwartier van graaf Karel af.

[63] Maar het leger van de vijand kwam
recht op het kwartier van graaf Karel af,
die zich afzonderlijk had gelegerd.

B

Voorbeeld van uitweidingen ‘in de geest van
Verdugo’

[184] (....) Net als enkele officieren, die
hetzelfde dachten, ben ik ervan overtuigd
dat er onder de [manschappen] enkelen
waren van de vijandelijke partij en
dat die de wanordelijkheden hebben
aangewakkerd.

[329] Onder die soldaten – zo mag men
aannemen – zijn er enkelen geweest,
die de partij van de vijand hielden.
Die hebben de wanordelijkheden
aangewakkerd, hun best gedaan de
soldaten tot muiterij te brengen en het
moeilijk gemaakt dat er met de muiters
een regeling getroffen werd waarmee ze
tevreden waren. Want het is zeker dat die
vijand zich hierin heeft gemengd en dat
dit hem veel geld heeft gekost. En zeker
is het ook dat er in Friesland nooit zoveel
muiterijen zijn geweest als in die tijd,
noch dat ze ooit zo moeilijk tot rust te
brengen waren.
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Lonchay

Fracchetta

Per slot van rekening doet ook de duivel
zijn werk en God laat hem begaan om
ons voor onze zonden en zorgeloosheid
te straffen. Daarna herstelt Hij het
aangerichte kwaad – het gaat natuurlijk
wel om Zijn eigen zaak – en ontfermt zich
over het armzalige volk dat zo onverdiend
moet lijden.

Maar of dit is gekomen door heimelijke
of verklaarde vijanden, of door hem die
vijandig staat tegen elke vrede en alle
rust, duide- [330] lijk is dat dit duivelse
werken zijn, die door God worden
toegelaten als straf voor de zonden. Maar,
omdat het hier gaat om de verdediging
van Zijn eigen zaak, mag men toch
hopen dat Hij op een dag herstel brengt,
vanwege zijn mededogen met zoveel
gewone en ongelukkige mensen, die
ten onrechte moeten lijden; zonder erop
te letten wie we zijn en hoe weinig wij
hebben laten zien Hem te kennen of
bereid te zijn onze fouten te beteren.

Nadat de soldaten van verschillende
nationaliteiten vertrokken waren, wilde
ik de achtergebleven Spanjaarden in
Oldenzaal onderbrengen.

Nadat deze soldaten waren vertrokken,
wilde Verdugo de Spanjaarden die
overgebleven waren in Oldenzaal
onderbrengen.

Maar de helft van hen sloeg aan het
muiten en volgde de anderen, zonder dat
ik het kon beletten. Immers, doordat ze
tot zoveel [verschillende] regimenten
behoorden was er weinig discipline
onder hen.

Maar de helft van hen sloeg aan het
muiten en gingen de anderen die
vertrokken waren, achterna. Kapitein
Zornozza, een ijverig dienaar van
de koning, was niet in staat dit te
verhinderen omdat ze – afkomstig als
ze waren uit zoveel regimenten en
vendels – weinig respect en weinig
gehoorzaamheid toonden.
Een buitengewone straf en een
demonstratief optreden tegen hen zou
hier zeer op zijn plaats zijn geweest, want
omdat ze Spanjaarden waren, hadden ze
de plicht om anderen een voorbeeld te
geven van liefde voor en trouw aan Zijne
Majesteit.

Ik liet degenen die bleven onderbrengen
in de stad. Om hen aan de anderen ten
voorbeeld te stellen was het nodig hen
met dankbaarheid te behandelen voor
het goede gedrag dat ze hadden getoond,
het door hen geleden gebrek en de grote
moeite die ze hadden doorstaan.

Degenen die achtergebleven [331] waren
liet Verdugo hun intrek nemen in de
genoemde stad Oldenzaal. Het zou goed
zijn geweest wanneer men blijken van
dankbaarheid voor hen had overgehad
en hen beloond had voor de goede wil
die ze hebben getoond en voor de noden
en moeite die ze hebben geleden. Het
is immers niet minder passend en juist
om degenen te belonen die zich goed
gedragen, dan hen te straffen die fouten
maken.
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Bijlage IV
Namen

De Spaanse tekst, zeker die van de oude uitgaven, bevat vele wonderlijke
namen, die slechts met enige fantasie thuis te brengen zijn. Verdugo was goed
op de hoogte van de topografie van zijn gouvernement en het is daarom niet
aannemelijk dat hij zelf fouten heeft gemaakt waar het plaatsnamen betreft.
Hetzelfde geldt voor de persoonsnamen in zijn tekst. Voor de Italiaanse vertaler
en de Spaanse uitgevers waren de meeste van deze namen echter onbekend,
zodat het begrijpelijk is dat ze bij het lezen en weergeven ervan fouten hebben
gemaakt.
Lonchay heeft een groot aantal van deze vergissingen rechtgezet of beter
herkenbaar gemaakt: Brühl voor Bruck, Collum voor Colmer, Gerrit de Jonge
voor Gerit Heryunge, Hengele (Hengelo) voor Ingle, Mepsche voor Meppen, Reydiep
voor Niediep, Stirum voor Estiron en Waterdich voor Guaterdich. Daarnaast heeft
Lonchay echter ook enkele verkeerde lezingen laten staan: Clarante voor
Claerhout, Swartezil voor Aduarderzijl, Bretanga voor Bourtange, Geelhusen voor
Gildehaus (bij Fracchetta heet deze plaats Gijldeluijs) en Loeort voor Leerort.
Ten slotte zijn er enkele namen die wel correct gelezen zijn, maar in Verdugo’s
spelling niet zo gemakkelijk herkend kunnen worden: Yburgh is Eibergen, met
Holdam is het Oldambt bedoeld (door Fracchetta Paese della Damma genoemd),
Lopeslague is de Opslag ten noorden van Niezijl, Sloter is Slochteren en Suastersilk
is Zwaagsterzijl.
Fracchetta las vaak beter dan Velázquez: hij schrijft Hasselt waar de uitgave
van 1610 Hasfelt heeft, Mepes (Mepsche) in plaats van Meppen, Rasveldt (Raesfelt)
in plaats van Rafveldt en Vuachtendonck (Wachtendonck) voor Watendonck. Hij wist
ook het een en ander van de Nederlanden in het algemeen en van Friesland in
het bijzonder. Hij kende de plaatsnaam Dalhem (plaats en graafschap tussen
Luik en Maastricht), wist dat de rechtstoelen in Friesland ‘grietenijen’ heetten
(gritanie), dat er in Witmarsum een klooster was en dat men, kijkende vanuit
Groningerland, kan zeggen dat Burum ‘aan de ingang van Friesland’ ligt. Maar
diezelfde kennis zette hem ook op het verkeerde been bij het interpreteren van
Verdugo’s handschrift. Zo schrijft hij Burum waar het om het Drentse Roden
gaat (Rom),1 Vuitmarsum (Witmarsum) waar Verdugo het over Ootmarsum heeft
(deze schreef zelf waarschijnlijk Oetmarsum) en Daelhem waar Dalen wordt
bedoeld.2
Zoals in de inleiding werd aangestipt geeft Verdugo blijk van enige etymologische belangstelling. Als gevolg van leesfouten van de uitgevers komt
Verdugo’s woordverklaring op twee plaatsen niet uit de verf. Het eerste geval
betreft Coevorden. Verdugo schrijft dat de naam van deze plaats verwijst naar
de ‘voorde’ via welke ‘koeien’ naar de overzijde van de rivier kunnen worden
gebracht. De oude Spaanse uitgevers hebben het woord ‘koeien’ (vacas) echter
1
2

In de spreektaal wordt de plaatsnaam Roden samengetrokken tot ‘Rōn’. Het Rom van de Spaanse edities
gaat vermoedelijk terug op een Ron in Verdugo’s handschrift (FV 26).
GF 44, 159, 290; FV 26, 92, 164.
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vervangen door ‘bootjes’ (barcas), waardoor de uitleg verloren gaat. Het tweede
geval betreft Bourtange, dat bij alle uitgevers als Bretanga voorkomt. Omdat
Verdugo de naam van deze plaats uiteraard heel goed kende, is het onwaarschijnlijk dat hijzelf zich hier heeft vergist. Veel eerder gaat het hier om een
verkeerde lezing van het handschrift. Verdugo schreef vermoedelijk Burtanga,
een naam die de uitgevers niet kenden en vervingen door het hun bekend in
de oren klinkende ‘Bretagne’. Doordat de lettergreep ‘Bur’ in de uitgaven is
verdwenen, komt Verdugo’s uitleg – ‘de naam komt van “boeren” die de pas
door de moerassen met behulp van turven en zand hebben gemaakt’ – in de
lucht te hangen.3
Tenslotte hindert een foutieve lezing van topografische namen op enkele
plaatsen de juiste interpretatie van Verdugo’s verhaal. Verdugo duidde
Denekamp aan met Denichum, een woord dat door Fracchetta werd gelezen
als Denicham. Halverwege het verslag komt echter een passage voor, waar met
Denichum een andere plaats bedoeld moet zijn. Van dit Denichum wordt gezegd
dat het in het graafschap Bentheim ligt en op een uur gaans van Coevorden
verwijderd is. Denekamp voldoet daaraan niet, maar Emlicheim (ook wel
‘Emmelkamp’ genaamd) wel. Vermoedelijk heeft in Verdugo’s handschrift
Emelcamp gestaan, wat inderdaad abusievelijk als Denicham kan zijn gelezen.4
Een andere vergissing is gemaakt met de plaatsnaam ’s-Heerenberg, die in de
edities voorkomt als Scherembergh(e).5 Deze naam wordt ook genoemd in een
passage waarin het uitgesloten is dat ’s-Heerenberg wordt bedoeld.6 Uit de
context blijkt dat het hier moet gaan om Schoonebeek, dat elders in de uitgaven Schonrebeck heet. Ook hier is sprake van een leesfout. Een niet-Nederlander
kan gemakkelijk in plaats van Schonenbech iets als Scheremberch gelezen hebben.7

3
4
5
6
7
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FV 144 en 156. Het tekent de zorgvuldigheid van Fracchetta dat hij in het eerste geval Verdugo’s etymologische toelichting weglaat en er in het tweede geval een eigen draai aan geeft (‘volgens de gewoonte van
het land’; GF 249, 257).
FV 144, GF 249.
FV 24.
FV 147: s’Herembergh.
De Italiaanse vertaling heeft hier Escunenuech, hetgeen doet vermoeden dat Verdugo zelf Sconenbech of
Sconenbeck heeft geschreven (GF 256).
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Frankfurter Messe
Frankrijk
Frans
Frans-Vlaanderen
Fraterhuis
Frate, Thomas, ritmeester in het
koninklijke leger
Frederik, Don

zie: Álvarez de Toledo

Frederik II, koning van Denemarken
Frederik III van de Palts
Frésin, Charles de Gavre, graaf van – en
Beaurieu, bevelhebber in het leger van de
koning
Frías, Alonso de, kapitein in het leger van de
koning
Fries, Friezen
Fries regiment

Index

zie ook: Billy, regiment van
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Frieschepalen
Friesland (Frisia, Frisa)
– , gouverneur
– , Hof van
– , Raad van
– , Westerlauwers
Fryslân
Fuentes, Pedro Enríquez de Guzmán, Toledo
y Azevedo, graaf van –
G
Gallische Oorlog
Gascogne
Gascogners
Gasparina, Cornelio, kapitein in het leger van
de koning
Geertruidenberg
Gelderland
– , gouverneur
– , Raad van
– , Staten van
Geldern
Gelders(en)
Gelders regiment
Gelre, hertogdom
Gelsenkirchen
Gembloux (Gembloers)
Genève
Gent
– , Pacificatie van
Genua, Genuees
Gildehaus
Givet
Gleichen, de
– , Catharina
– , George
– , Johan Ludwig
– , Philip
Goch
Gonzaga
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Inhoud

– , Annibale, kapitein in het leger van de
koning
– , Ferrante
– , Ottavio, generaal van de cavalerie
Gooi, het
Goor
Gouda, dr. Johan de, syndicus van Groningen
Gramaye, Gisbert, rekenmeester
Gramsbergen
Grave
Gravenhage, ’sGrenet, Antoine de, heer van Werp
Grevelingen
Greven, Johannes, abt te Aduard
Grijpskerk
Groenlo
Groningen (stad)
– , Grote Markt
– , Herestraat
– , Koude Gat
– , Schuitenschuiversschans
– , Sint Maartenskerk (‘Grote Kerk’)
– , Sint Walburg
– , Sint Walburgkerkhof
– , Vismarkt
Groningen (provincie)
Groningen (bisdom)
Groningerland
Groningers
Grootveld, Alexander van, kapitein in het
leger van de koning
Guasto, markies de
Guilain, Monsieur de, gouverneur van
Nijmegen
Gulik, land van
Guzman, kapitein in het koninklijke leger
H
Haag, Den
Haar, De
Haarlem
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Habsburg
– , Maria van
– , Rudolf II van
Hackfort, kasteel
Haltern, huis Ostendorf bij
Hamilton, Schots kapitein in het leger van de
koning
Hammonius, dr. Wilhelmus, syndicus van
Groningen
Hanzesteden
Harchini, Camillo
Hardenberg
Harderwijk
Harreveld
Haselünne
Hasselt
Hattem
Haulerwijk
Haultepenne, Claude de Berlaymont, heer
van –
Havre, le
Havré
Heeckeren
Heerenberg, ’sHeiligerlee
Helpman
Hendrik III
Hendrik IV (‘de koning van Navarra’)
Henegouwen
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Ov.)
Herentals
Herlach, kolonel in het Keulse leger
Herrera
– y Tordesillas, Antonio de
– , Augustin, sergeant-majoor in het leger
van de koning
Hertogenbosch, ’s–
Hesnoy, officier in het Staatse leger
Hessels, kapitein in Verdugo’s regiment
Hoendiep
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zie ook: Oostenrijk

Hohenlohe, Filips van, bevelhebber in het
Staatse leger
Holland
– , Staten van
Hollander(s)
Hollands
Hongarije, Maria van
Hoogduits
Hoogte, de
Hoogstraten

zie: Lalaing

Hoorn, Claes, burgemeester te Emden
Hornhuizen
Hoya
Huesca

zie Álvarez

Huissen
Huizen
Huizum
Hulst
Humsterland
I
Ibarra (Ybarra), de
– , Diego
– , Esteban
– , Pedro
Ierland, Iers
Ieren
IJssel
IJssel, Oude
IJsseloord
IJsselsteden
IJsselstein, Christoffel van, overste in het
Staatse leger
Indisch
Innsbruck
Issel
Isselmudenborg onder Warfhuizen
Italiaanse route (camino d’Italia)
Italianen
Italië

Index
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J
Jacobijnen (Dominicanen)
Jarges, Albert, burgemeester in Groningen
Jemmingen (Jemgum)
Jonge, Gerrit de, officier in het Staatse leger
Juan, Don – van Oostenrijk
Julsing, Johan, secretaris van Groningen
K
Kaiserswerth
Kamp, abdij
Kampen
Karel V
Kempen
Keppel
– , Dorpsstraat
Kerpen
Keulen
– , aartsbisschop
Keuls
Kleef, hertog van
– , Jan Willem
– , Willem V (de Rijke)
Kleef, hertogdom
Kleine Vecht
Klettgau
Knijff, Johan, bisschop van Groningen
Knodsenburg
Knotte, Albert
Kollum
Kommerzijl
Kopenhagen
Korengarst
L
Laag-Keppel
Laarwald
Lalaing, van
– , Charles, baron d’Achicourt, later graaf
van Hoogstraten
– , Cornelia
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zie: Oostenrijk

– , Emanuel Philibert – -Montigny,
markies van Renty
– , George
– , Guillaume (‘graaf van Hoogstraten’)
– , Philippe (‘graaf van Lalaing’)
– , Philippe – -Hoogstraten
Langhen, Adam van, ritmeester
Laren (Gld.)
Laren (NH)
Lauwers
Lauwerszee
Léau
Leccola, kapitein in het koninklijke leger
Lechuga, Cristobal, sergeant-majoor in het
regiment van Bobadilla
Leda
Leegkerk
Leens
Leerort
Leeuwarden
Leicester, Robert Dudley, graaf van –
Lemmer
Lent
Leoninus, Elbertus, kanselier van
Gelderland
Lepanto, slag bij
Lettelbert
Lettelberterdiep
Leuven
Lewe
– , Anna
– , Evert (van Ulrum)
– , Johan
– , Joost (van Peize)
Leyva, Sancho Martinez de, Spaans kolonel
Liauckema, Jarich van, officier in het
koninklijke leger
Lichtenvoorde
Lieveren
Ligne
– , Anne de
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– , Jean de
Limburg
– , kapitein in het leger van de koning
– , George, graaf van – en heer van Stirum
– , Herman Georg, graaf van – en
Bronkhorst
Linden, Robert de
Lingen
– , drost
– , heerlijkheid
– , stad
Lippe
Lissabon
Lithinius, Johannes, deken van het Gorecht
Lochem
Lodewijk XI
Lombardije
Lombardisch
Lonchay, Henri
Londen
Loozen, Sebastiaen van, lid van de Raad van
State
López, Juan, Spaans vaandrig
Lotharingen
– , Charles III van
Lotharingers
Lotharings
Lüttinghof, huis
Luik
– , prinsbisdom
Luikenaren (Luikerwalen)
Luxemburg
– , gouverneur
Luxemburg, provincie
Luxemburg-Clausen
M
Maas
Maastricht
– , gouverneur
Madrid
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Maltes, Stein, luitenant van graaf Willem
Lodewijk van Nassau
Manderscheid, Joachim, graaf van
Mansfeld van
– , Dorothea
– , Ernst (II)
– , Gunther (III)
– , Hans-Albert
– , Karel – jr
– , Karel – sr
– , Octavio (Filips Octavianus)
– , Peter Ernst, gouverneur van
Luxemburg
Manrique, Juan, Spaans kolonel
Marathon
Maria, gravin van Hoya en Brockhausen,
vrouwe van den Wildenborch
Marienbaum, abdij
Marne
Martigny, Pierre de, heer van Tombes en
Teve
Martinengo
– , Mario, officier in het koninklijke leger
– , Paolo Emilio, ritmeester in het leger van
de koning
Martinswand (bij Zirl)
Marum
Marveld
Masi, Cosmo, secretaris van Alexander
Farnese
Maurits van Nassau
Mechelen
Medina del Campo
Meeden
Melendez, commissaris
Mendo, Alonso, commandant van ‘het Rode
Vaandel’
Mendoza, Alonso de, bevelhebber van het
regiment van Bobadilla
Meneses y Manrique de Ayala, Antonio
Mensinge, havezate te Roden
Meppen

Index
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Mepsche, dr. Johan de, luitenant-stadhouder
in Stad en Lande
Merode, Bernard van, luitenant van Willem
van Oranje in Westerlauwers Friesland
Meteren, Emanuel van
Meurs, Adolf, graaf van Neuenahr en –
Meuse, departement
Micault van Indevelde, Peter, drost te Lingen
Middelaar
Midi-Pyrénées
Midwolde
Miltiades
Moezel (Moselle)
Molain, Robert d’Archies, baron van
Monceau
– , Madame de (Cornelia de Lalaing)
– , Guillaume, vrij- en baanderheer van
Hamal, baron van –
Mondragón y Otalora, Cristóbal de
Monnickendam
Mons

zie: Bergen

Mont’alto, kardinaal-staatssecretaris
Monti, Don Alexandro delli, kapitein in het
leger van de koning
Montigny

zie Lalaing, Emanuel Philibert van –

Montmédy
Moselle
Motte, Valentin de Pardieu, heer van La
Moysteen, Frederick, lid van de Groninger
magistraat
Münster, Sticht
Münsterland
Mulert
– , Ernst, drost te Lingen
– , Wilhelmina (‘Willem’)
Munnekezijl
N
Naarden
Nagell, familie
Namen
Napels
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zie: Moezel

Napolitaans
Nassau
– , Filips van
– , Lodewijk van
– , Jan (de Oude) van
– , Maria van
– , Maurits van
– , Willem Lodewijk van
Navarra koning van

zie ook: Bourbon en Béarn

Nederduits
Neder-Germanië
Nederlanden (de Lage Landen)
– , gouverneur-generaal
Nederlands
Nederrijn
Nedersaksen
Neuenahr, Adolf, graaf van – en Meurs
Neuss
Niebert
Nienoord
– , Monsieur van

zie: Ewsum, Wigbold van

– , regiment
Niers
Nieuweschans
Niezijl
Nijenbeek
Nijlen OP, Arnoldus (‘broer Arent’)
Nijmegen
– , gouverneur
Nijmegenaren
Noordbroek
Noord-Drenthe
Noord-Duitsland
Noorderkwartier, Hollands
Noordhorn
Noordoost-Nederland
Noordwest-Europa
Nordhorn
Norg
Norris, John
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Nuis
Nuñez de Prado, Alonso
O
Oldambt
Olde Ae
Oldeboorn
Oldemarkt
Oldenburgerland
Oldenzaal
Oldersum
Ommelanden
Ommelander
Ommen
Oostendorp, Gerard van, raadsheer in
Overijssel
Oostenrijk
– , Anna van
– , Ernst van
– , Don Juan van
– , Matthias van
– , Maximiliaan (I) van
– , Maximiliaan (II) van
Oosterhoogebrug
Oosterhorn
Oosterlittens
Oosterwaarddijk
Oost-Friesland
– , graven in
Oostmahorn
Ootmarsum
Ophof, Herman, vaandrig in het Staatse leger
Opslag, de
Oranje, prins van (Willem van Oranje)
Oranje-Nassau, Louise Juliana van
Orth, Matthias, drost te Wedde
Osnabrück
Oterdum
Oude IJssel
Oudeschans
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Overijssel
– , Raad van
Overijsselaars
Overijssels
Overmaze, Land van
P
Pallandt
– , Floris van, heer van Culemborg
– , Frederik van, heer van Keppel
Palts
– , Frederik III van de
– , Frederik IV van de
Pardieu, Valentin de, baron de la Motte aux
Bois
Parijs
Parma
– , Alexander, prins, later hertog van
– , Margaretha van
– , Ottavio
Patton, Aristoteles (of Archibald?), Schots
officier, eerst in Staatse, later in
koninklijke dienst
Paulus III, paus
Paz, Pedro de, officier in het leger van de
koning
Pedrosa, Andres de, kapitein in het leger van
de koning
Peize
Peña, Spaans vaandrig
Perzen
Petkum
Philippeville
Piacenza (Plaisance)
Pimentel d’Herrera, graaf van Benavente,
Juan-Alfonso
Plessis-lez-Tours, verdrag van
Plymouth
Portugal, Maria van
Potlitz, Otto Gans, vrijheer van –
Praag
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Prado, kapitein in het regiment van
Bobadilla
Properzio
Punt van Reide
R
Raad van State
Raesfelt, Johan van, heer van Twickelo
Ranst
Ranz, Pedro (‘Pieter Rantzius’)
Recklinghausen
Ree, Gerrit van, kapitein in het Staatse leger
Rees
Reide
– , Punt van
Reiderland
Reitdiep
Rennenberg, van
– , Anna
– , George van Lalaing
Rennenberg, regiment van
Requeséns y Zúñiga, Luís de
Reyd, Everard van
Rhede
Rheinberg
Rhenen
Rijn
Rijneveldt, Joost de Vooght van, officier in
leger van de koning
Rijnland
Rijnsteden
Ripperda, familie
– , Eggerik, drost in Salland
– , Hayo
– , Jacob
– , Joachim
– , Maurits
Robertin, Remacle, proviand-commissaris
Roberts, Derk, burgemeester in Groningen
Robles, de
– , Caspar, heer van Billy
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zie: Barozzi

– , Felipe
– , Juan, heer van Billy
Roda, Gerónimo de
Roden
Rodríguez Villa, Antonio
Roermond
Roeulx, graaf van
Rolde
Roswinkel
Rottum
Rouen
Rudolf II, keizer
Ruelle, Monsieur de, vaandrig in Verdugo’s
regiment
Rysum
S
Saasveld
Saint-Baslemont, Gerard van Reinach, heer
van –
Saint-Quentin
Saksen-Lauenburg, van
– , Frans
– , Magnus
– , Maurits
Salamanca
Salland, drost
San Ildefonso, klooster te Talavera
San Lorenzo del Escorial
Sánchez
– , Bartholomeo, officier in het koninklijke
leger
– , Lazaro, vaandrig in het leger van de
koning
Santander
Sardinië, regiment van
Savoye
Schaffhausen
Scheere, de, huis bij Coevorden
Schelde
Schengen
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Schenck
– , George – van Toutenburg
– , Maarten – van Nideggen
Schipbeek
Schoonebeek
Schots
Schotten
Schuitenschuiversschans
Schwartzenburg, bevelhebber van de Keulse
ruiterij
Segovia
Seine
Selwerd, abdij ten noorden van Groningen
Serrano, Mattheo, entretenido
Sertorius, Quintus
Sfondrato, kardinaal
Siciliaans
Sicilië
Siegerswoude
Sint Franciscus
Sint Truiden
Slochteren
Slijkenburg
Sluis
Smith (Smit)

zie: Cunningham

Sneek
Solms
– - Laubach, Dorothea, gravin van
– - Lich, George Everhard van
Sonoy, Dirck
Sotomayor, Juan Álvarez de, Spaans
kapitein
Spa
Spaans
Spaanse weg (camino español)
Spanjaard (en)
Spanje
– , koning
Spinelli, Carlo, kolonel in het koninklijke
leger
Spinola
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zie: Espinola

Staats, Staatsen
Staatse leger
Stad en Lande
Staden, Wilhelm
Stadtlohn
Stanley, William, Iers kolonel
Staten-Generaal
Stavoren
Steenwijk
– , Onnapoort
– , Oosterbolwerk
– , Woldpoort
Steenwijk, Johan van
Stiermarken
Sucquet, Peter, secretaris van Verdugo
Sulz, Karl Ludwig, graaf van – en
Blumeneck, kolonel in het koninklijke
leger
Syracuse
T
Taag
Talavera de la Reina
Tammingaborg
Tassis, Juan Baptista
Terhorst, Kleefs maarschalk
Terschelling
Teves

zie: Martigny

Themistocles
Thionville (Diedenhoven)
Tiel
Tiesselink, Johan, kapitein in het Gelderse
regiment
Tolbert
Toledo
Torres, Francisco Juan de
Trente, Concilie van
Truchsess van Waldburg, Gebhard, aartsbisschop van Keulen
Turken
Twente

Index
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Twickel, kapitein in het koninklijke leger
Twickelo
U
Ubbena, Joachim, burgemeester in Groningen
Uelsen
Ugarte, Juancho de, Spaans kapitein
Ulft
Ulger
– , Evert
– , Ulger, raadsheer in Groningen
Ulloa, Alonso de
Utrecht
– , gouverneur
V
Valencia
Valenciennes
Vallon, Monsieur de
Valois, Huis
Varambon, Marc de Rye, markies van
Varsseveld
Vasseur, Guillaume de, heer van Valhuon
(Vallon)
Vázquez
– , Spaans kapitein
– (de Humana), Francisco,
commissaris
Vechta
Veere
Vega, Manuel de, Spaans bevelhebber
Velázquez de Velasco, Alfonso
Veldhausen
Velen, Herman van, Münsters maarschalk
Veluwe
Venlo
Vennebrügge
Verdugo
– , Catalina
– , Dorothea
– , Francisco
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zie: Vasseur, Guillaume de

– , Filiberta Walburg
– , Guillermo (Willem)
– , Juan
– , Juana of Isabel
– , Margarita Anna
– , Walburg
Vere, sir Francis, Engels kolonel in Staatse
dienst
Verwolde, huis
Villers, Josse de Soete, heer van, veldmaarschalk van Willem van Oranje
Villiers, Nicolas de
Vinckenborg, Jacob
Visvliet
Vivanco, Juan de, Spaans kapitein
Vlaams
Vlaanderen
Vollenhove
– , drost
Voorst
Vorden
Vordense Beek
Vredewold
W
Waal (rivier)
Waal, Walen
Waals
Waas, Land van
Wachtendonk
Wadden
Waddeneilanden
Wagenborgen
Wallonië, Waals
Warffum
Warfhuizen
Warnsveld
Waterdijk, Monsieur van
Watum
Wedde
– , drost
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– , heerlijkheid
– , huis te
Weenermoor
Weerselo
Werp, Monsieur van
Werth
Wesel
Westendorp, dr. Georgien
Westerkwartier
Westerwoldse A
Westfalen
West-Indië
West-Vlaanderen
Wijngaerden, Carel van, officier in het
Staatse leger
Wildenborch, kasteel
Wildeshausen
Willem Lodewijk

zie: Nassau

Willema, Jasper, raadsheer in Groningen
Wiltz, Jean, baron van
Winschoten
Winsum
Winterswijk
Wisch
– , heren van
– , Ermgarde
– , Joachim van
Witte Berg, slag bij de
Witten, Johan, lid van de Hoge Raad van
Holland
Woldendorp
Woudenberg
Wyfrink, Johan, lid van de Groninger
magistraat
X
Xanten
Y
Ybarra, Pedro de
York, Roland, Engels kapitein
Ysbrands
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zie ook: Ibarra

– , Roelof
– , Ysbrand
Yvoix

zie Carignan

Z
Zanden, Riquin van der, secretaris van
Verdugo
Zeeland
– , gouverneur
Zeeuws
Zeist, huis Blikkenburg
Zevenwolden
Zichem
Zirl
Zornoça, Juan de, Spaans kapitein
Zoutkamp
Zuiderzee
Zuidlaren
Zuid-Nederland
Zuidelijke Nederlanden
Zutphen (stad)
– , Vispoort
Zutphen (graafschap)
Zwaagsterzijl
Zwartendijksterschans
Zwitsers
Zwolle
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