Opbouw der Spaanse vloot
jaren 1572-1576
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De veldtochtsplannen van prins Willem van Oranje, waren
vóór 1572 op een mislukking uitgelopen. Onverwachts kwam er
echter voor hem een gunstige wending in de strijd. Door een toeval
geraakte Willem van Lumey graaf van der Mark met zijn W ater~
geuzen op 1 April 1572 in het bezit van Den Briel; kort daarna
werden ook Vlissingen en Vere door de Watergeuzen bezet. Daar~
na vielen in Juni 1572 Dordrecht en Gorkum in hun handen.
Vanuit deze veroverde steden begonnen de Watergeuzen aan~
vallen op de kustplaatsen van Zeeland, West Brabant en op het
platteland van West Brabant. Van deze steden uit, vormden ze ook
een voortdurende bedreiging voor het hart van Brabant, n.I. Ant~
werpen, Brussel en Mechelen, waar de Spaanse regerende macht
"in de Nederlanden toen geconcentreerd lag. En wel in die mate dat
er van af 1572 weinig streken in Nederland zijn, die zó omstreden
waren als West~Brabant, dat tussen beide partijen was gelegen.
In West~Brabant lagen ook de grote bronnen van inkomsten van
prins Willem van Oranje, de leider van de opstand tegen Spanje.
Alva had zich ook aan de zeezijde tegen de Watergeuzen te ver~
dedigen. In het Noorden was daarmede belast Maximiliaan de He~
nin, graaf van Bossu, met Amsterdam als vlootbasis. Aan Sancho d'
Avila, burchtvoogd en militair gouverneur van Antwerpen, droeg Al~
va op om de Spaanse vloot te Antwerpen en te Bergen~op~Zoom te
organiseren. Zijn opdracht was tevens de plaatsen in Zeeland en
West~Brabant te beschermen, en Vlissingen en Vere weer onder
Spaans gezag terug te brengen. De Stad en de Baronie van Breda
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hadden ook hierin hun aandeel bij te dragen, n.l. door materiaal
(hout), schepen en vlootpersoneel te leveren. Om voor die jaren
een beter inzicht te krijgen in de krijgsverrichtingen van Alva en
Requesens, de kapiteins en gouverneurs generaal, is het wenselijk
ook op dit onderdeel van de strijd, n.l. van de zeemacht, de aandacht
te vestigen. Want de Stad en Baronie van Breda werd niet alleen te
land, maar ook ter zee in het Spaanse oorlogsbedrijf ingeschakeld.

I
De bossen in de Baronie van Breda.
In zoverre men kan vaststellen, trof men: in West~Brabant van
af de oudste tijden slechts loofbomen aan, nl. eiken, beuken, berken,
iepen, wilgen, linden, essen e.a. Er bestonden dan ook in W est~
Brabant van de oudste tijden grote bossen van loofbomen. Ten
noorden van Breda lag de Warande, dat nu gebied is van de ge',.;
meente Terheyden; vóór 1328 echter vormden Terheyden, Zonzeel
en Wagenberg één geheel met het gebied van Breda. De Warande
was een afgesloten jachtgebied der heren van Breda. Aan het hoofd
van zulk jachtgebied stond een warandemeester. 1) In 1524 was
Everden Wissel warandemeester van graaf Hendrik van Nassau,
heer van Breda; in 1615 komt Gijsbrecht Anthonis Adriaense als
zodanig voor. 2)
Ten Zuiden van de Warande, die later als jachtgebied kwam
te vervallen, lag het Belcrumbos, ook wel Berkelenbos genoemd;
het lag onder Teteringen, dat tot de Franse Revolutie met Bredà
één geheel vormde. Het Belcrumbos grensde aan de stadsvesten
van Breda, en was later een tijd lang jachtgebied van de heer van
Breda. Dit bos had in 1575 een oppervlakte van 14 bunders.
Ten Westen van Breda lag een warande die Haga of Die Hage
werd genoemd; het was ook een door sloten en heggen omrasterd
jaçhtgebied. Het werd in het begin Hage onder de Hertog genoemd;
later is deze warande aan de heer van Breda gekomen. 3) Bij deze
warande ontstond het tegenwoordige Prinsenhage, dat vóór de 18e
eeuw Die Hage werd genoemd. Eveneens oud is het Oudhof, dat
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onder Ginneken, maar ook onder Ulvenhout wordt vermeld; het
was in 1575 vier bunders groot. Te Ulvenhout werd op 12 Februari
1275 door Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda, heer en
vrouwe van Breda, de stichtingsakte van het Wilhelmietenklooster
te Huybergen getekend. Dit gebeurde vermoedelijk op hun jachtslot te Ulvenhout; dit jachtslot kreeg later de naam van Grymhuizen. Nu staan er de kerk en pastorie van Ulvenhout. 4)
Dit jachtslot lag in de nabijheid van het Ulvenhoutse Bos, dat
ook wel Craenlaer en in de 16e eeuw Ulvenschot werd genoemd.
Dit bos is nu nog uitsluitend loofbos, waarin de eik overheersend
is: het had in 1575 een oppervlakte van 90 bunders. Bij het Ulvenhoutse Bos sluit het Annabos aan, dat in 1575 een "nieuwe plantage"
werd genoemd; het was toen 25 bunders groot. Deze drie bossen
behoorden aan de Heer van Breda. 5) Het Prinsenbos is de voortzetting van het Ulvenhoutse en Annabos; het werd eerst in 18911899 aangelegd. Het behoort, evenals het Annabos, tot de boswachterij Ulvenhoutse Bos. 6) Het Chaembos dat in 1575 een oppervlakte had van 24 bunders, werd reeds in 1521 "mijns heeren van
Nassau's bosch" genoemd. 7)
Ook het Liesbos onder Prinsenhage was van ouds eigendom
van de heer van Breda. Maar op 8 Sept. 1308 werd door Raso III
van Gavere, heer van Breda en BoenIaer, "d'bosse van Lies dat
houdt vij ftich boenre ende een halff, ende de hoeve ende de heiden
die daar binnen gelegen is" aan het kollegiaal kapittel van de O. L.
Vrouwekerk van Breda verkocht. Op verzoek van Raso, hing ook
zijn broeder Philips ridder heer van Ulvenhout zijn zegel aan de
verkoopakte. 8) Dit bos maakte deel uit van het landgoed Lies dat
bij het bos is gelegen; het werd later steeds Liesbos genoemd. In
1575 was het Liesbos 119 bunders groot. Nadat prins Frederik
Hendrik in 1637 Breda had veroverd, werd het kollegiaal kapittel
opgeheven; de goederen daarvan, ook het Liesbos, kwamen aan het
domein van de heer van Breda. In het Liesbos wordt één van de
weinige goede Nederlandse eiken- en beukenbossen in stand gehouden. 9)
Het Kasteel of Huize ten Strijen onder Oosterhout, werd om106

streeks 1288 door Hugheman van Strijen, heer van Zevenbergen,
gebouwd. Nadat Willem van Duivenvoorde, heer van Oosterhout
en Dongen. het Huis ten Strijen in erfpacht had ontvangen, 10) liet
hij om het kasteel een warande of jachtgebied inrichten. Later liet
men deze warande vervallen, en kwam Huize ten Strijen midden
tussen de bossen te liggen. Eén der bossen werd het Scholverenbos
genoemd, een ander het Slotbos; hiernaar wordt de ruïne van
Strijen nog Slotbosse toren genoemd. Met de vrijheid Oosterhout
kwamen ook Huize ten Strijen en de bossen in 1358 aan de Heer
van Breda.
Het grootste bos maar van veel latere oorsprong is het M ast~
bos, in 't begin ook wel Hertenbls genoemd. In de 16e eeuw werd
het gewoonlijk het Nieuwe bos bij Boeimeer genoemd; het had in
1575 een oppervlakte van 148 bunders. Graaf Hendrik van Nassau.
die van 1504-1538 heer was van Breda, stichtte het Mastbos. Deze
heer van Breda, die in het landsbestuur der Nederlanden (Neder~
land en België) en in de rijkspolitiek de eerste raadsman was van
keizer Karel V, zitting had in de voornaamste staatscolleges, en
daarom met werkzaamheden buiten Breda zeer bezet was, besteedde
ook zijn grote zorgen aan zijn Stad en Baronie van Breda. Niet
alleen door inpoldering in West-Brabant, ook door bosbouw ver~
rijkte hij zijn bezit. Graaf Hendrik was niet alleen een bekwaam
staatsman, hij was ook een uitstekend regent. Wat hij deed, deed
hij goed. Uit de rekeningen van Hendrik Montens, die rentmeester
was van de Baronie van Breda. blijkt immers dat graaf Hendrik
in 1514 Hans Scaller uit Neurenberg liet komen. Deze moest de
gronden óm Breda gelegen, onderzoeken of ze voor de teelt van
de grove den geschikt waren. Dit onderzoek leverde een gunstig
resultaat op. Het zaad voor de aanplant van grove den werd uit
Neurenberg en uit Scandinavië betrokken. De zaden waren afkom~
stig van prima moederbomen. Geleidelijk ontwikkelde zich in het
Mastbos een speciaal dennenras, het ras van de Baronie van Breda.
Van dien tijd af dateert het tegenwoordige mooie Mastbos. Ook
elders in West~Brabant werd de grove den hoe langer hoe meer
aangeplant. Zo trof men in 1575 te Hulten onder Gilze een bos
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aan, een bunder groot, dat eveneens Mastbos werd genoemd. 11)
Behalve de reeds genoemde bossen, kwamen in 1575 op het
gebied der Baronie van Breda nog verscheidene andere bossen voor.
Een Basken onder Terheyden, vijf bunder groot, een bos onder
Lijndonk (Teteringen?) één bunder groot. Onder Prinsenhage het
Perdtbos bij de hoeve in 't Hout met vier bunders; dáár ook nog
het basken Van Doorn, vijf bunders groot. Onder Rijsbergen een
bos van twintig bunders. Onder Zundert het bos Degendonck ook
Wichlaer genoemd; het was in 1575 twee bunders groot. Nog te
Zundert een bos bij de hoeve van 12 bunders. Onder Oosterhout
kwam, behalve de bossen bij Huize ten Strijen, nog het Elzenbos
voor, dat drie bunders groot was. Tenslotte nog het bos van Heze
onder Baarle, en het bos van Rispt onder Alphen. 12) AI deze bos~
sen behoorden ofwel aan de Heer van Breda, of aan de plaatsen
waar ze lagen, of aan particulieren.
Nadat de goederen van prins Willem van Oranje in 1568 ook
in de Stad en Baronie van Breda, ten voorde1e van de koning
van Spanje waren gekonfiskeerd, kwamen zijn bossen onder ko~
ninklijk beheer. Echter geraakten de Stad en de Baronie van Breda
tijdens het grootste deel van de Tachtigjarige oorlog weer in het
bezit van de Prinsen van Oranje. Dit duurde tot de Franse Revo~
lutie, toen alle goederen van het Huis van Oranje werden verbeurd
verklaard. 13) Ná de bevrijding van ons vaderland in 1813 werden
de gekonfiskeerde bossen van de Baronie van Breda domein van
de Nederlandse staat. Het was echter een gelukkige omstandigheid,
dat deze domeinbossen in de omgeving van Breda in 1816 tot de
dotatiegoederen van prins Frederik kwamen te behoren; want zo
bleven ze voor verdere aftakeling gespaard. Hij stierf in 1882; om~
dat hij geen mannelijke nakomelingen had, vervielen deze bossen
weer aan het staatsdomein.
De heren van Breda droegen behoorlijk zorg voor hun bossen;
door sloten en afrastering werden ze beschermd. Keizer Karel V
had op 4 April 1554 reeds maatregelen afgekondigd ter bescher~
ming van de bossen in het hertogdom Brabant; prins Willem van
Oranje droeg op 7 Februari 1565 aan de drossaard van Stad en
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Baronie van Breda op, om toe te zien dat in zijn bossen en in die
van zijn onderdanen geen paarden, koeien, varkens o.f schapen
werden gedreven, om daar te weiden; op groot gevaar het jonge
groen der bomen af te weiden of te vertrappen. Tevens verbood hij
om hout uit de bossen te stelen. Hij stelde op overtredingen straf~
fen vast; en de veldwachters en de vorsters (plaatselijke politie)
hadden daarop toe te zien. 14)
Voor de heren van Breda waren hunne bossen een belangrijke
bron van inkomsten. Jaarlijks werd een massa brandhout, dat in
vroeger eeuwen één der voornaamste brandstoffen was, aan de be~
woners der Baronie verkocht. Tevens was er veel hout nodig voor
de bouw van huizen, schuren, schepen en bruggen. Het bracht de
Heren van Breda jaarlijks duizenden guldens op. Dit kan men nog
nagaan o.a. uit de rekeningen dezer bossen over de jaren 1571, 1572
en 1573, die door Steven van den Berch, rentmeester van de Baronie
van Breda, aan de Kamer van Rekeningen te Breda werden uitge~
bracht. De Spaanse regering benutte ook deze inkomsten, en kon
zich ook in ruime mate van brandstoffen voorzien ten behoeve van
het leger. 15) Dit bosbezit was niet alleen een belangrijke bron van
inkomsten, het was ook een jachtterrein voor de heren van Breda.
Wanneer prins Willem 111, de koning Stadhouder, op het kasteel
te Breda verbleef, ging hij herhaaldelijk in het Liesbos jagen. Zelfs
Alva interesseerde zich voor de wildstand in de bossen in de om~
geving van Breda.
Van ouds had de rentmeester van de Baronie van Breda het
beheer over de bossen, die aan de heer van Breda behoorden. We
vermeldden reeds de warandemeester over hun jachtgebied, de wa~
rande. Over de bossen, die onder het beheer van de rentmeester
stonden, hadden personen de zorg die van ouds plantagemeester
werden genoemd; in 1572 was Peter de Hoghe plantagerneester van
de bossen in de Baronie van Breda. Onder de plantagerneester
stonden de boswachters, die voor een afzonderlijk bos de dagelijkse
zorgen hadden. Onder prins Frederik begon de reorganisatie der
domeinbossen. Omstreeks 1850 werd de betrekking van plantage~
meester opgeheven, en het technisch beheer der bossen werd uit~
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sluitend aan de boswachters opgedragen. Deze traden voortaan in
hunne boswachterijen zelfstandig op. Ná de dood van prins Frede~
rik. werd in 1890 het Staatsbosbeheer voor deze domeinbossen in~
gesteld. Toen werden de domeinbossen met de bijbehorende woeste
gronden in de gemeenten Oosterhout, Gilze, Dongen, Chaam en
Alphen ondergebracht in de houtvesterij Breda, met een houtvester
aan het hoofd. Deze houtvesterij is nu verdeeld in vijf boswachte~
rijen: Mastbos, U1venhoutse bos, Liesbos, Dorst en Chaambos. De
houtvesterij Breda heeft nu een oppervlakte van 3533 ha, waarvan
2700 ha met bos is bezet. 16)
In de eerste periode van de Tachtigjarige oorlog werden in de
Stad en Baronie van Breda niet alleen schepen gevorderd voor de
Spaanse vloot, maar ook oorlogsschepen gebouwd; daarvoor moest
de stad werven beschikbaar stellen, en de plaatsen der Baronie
moesten het hout leveren. En dat heeft de oorlogs1ast van Stad
en Baronie nog bijzonder verzwaard.

11.
De bouw van Spaanse oorlogsschepen te Breda.
De vordering van schepen en de bouw van een gedeelte der
Spaanse oorlogsvloot te Breda, stuitten op grote moeilijkheden.
Spanje was geen zeemacht, maar een sterke en uitgesproken 1and~
macht. Ongeveer de eerste twintig jaren van de Tachtigjarige oor~
log zijn gekenmerkt door een absolute superioriteit van het Spaanse
leger boven de strijdkrachten der rebellen; in de open veldslag wa~
ren de Spaanse legers onweerstaanbaar. De kracht van de rebellen
lag in de verdediging van hun steden, in de strijd te water en in
het polderland; getuige de verdediging van Haarlem, Alkmaar en
Leiden. Want voor de strijd te water en in het polderland lag de
toestand voor het Spaanse leger geheel anders. Alva zelf moest in
een rapport aan de koning bekennen, dat de strijd om Haarlem een
oorlog was, wiens gelijke men tot nog toe niet gezien had. En toch
had A1va heel wat meegemaakt; hij had meer dan veertig jaren
lang, in vele veldslagen het Spaanse leger ter overwinning geleid.
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Haarlem werd wel veroverd. maar de krachtsinspanning was voor
het Spaanse leger te groot geweest. De daarop volgende aanvallen
op Alkmaar en Leiden mislukten. 17)
De Spaanse regering begreep heel goed. dat de grote bron van
inkomsten van Holland en Zeeland in de visserij. en vooral in de
vrachtvaart was gelegen. Maar om deze takken van winstgevend
bedrijf te vernietigen, had de Spaanse regering een zeemacht nodig;
nl. een groot aantal oorlogsschepen. om de zeeën en de binnenwateren van Holland en Zeeland te bewaken. en een uitgebreide walorganisatie in de nabijheid van het toneel van de strijd. Tevens
moest Spanje zich losmaken van de Hollandse en Zeeuwse vrachtvaart. waarvan het voor in- en uitvoer afhankelijk was. Spanje werd
echter onverwachts op zee en in de Hollandse en Zeeuwse binnenwateren voor een hevige strijd geplaatst. De galeien en de galjoenen
die wel 1000, soms tot 1600 ton groot waren en die de Spaanse
regering voor de strijd ter zee in de Spaanse en Italiaanse zeesteden huurde. bleken de mindere van de schepen der rebellen.
Deze benutten de Hollandse en Zeeuwse koopvaardijschepen, Vlieboten genoemd; ze vormden de kern der Geuzenvloot. Ze waren
40 tot 120 ton groot; het waren boeiers of hulpen met smakzeilen.
ook cromstevens genoemd. Daarnaast bedienden ze zich van spiegelschepen en raschepen. 18) Deze schepen lagen hoger op het
water, en konden met hun geschut de galeien beter treffen. Deze
kleine schepen waren in de nauwe binnenwateren ook meer handel·
baar en wendbaar. Alva en zijn opvolgers waren gedwongen. zich
aan de bouwen uitrusting van schepen en aan de strijdwijze der
rebellen aan te passen.
In de eerste periode van de Tachtigjarige oorlog bestond de
strijd ter zee in schermutselingen tussen afzonderlijke schepen; in
kruistochten van kleine eskaders, in wacht houden in weer en wind
op voor de oorlog uitgeruste koopvaardijschepen, uitleggers of
wachtschepen genoemd. Tevens blokkeerden deze schepen plaatsen,
die aan Spanje trouw bleven. Nu en dan greep zowel van Spaanse
als van rebellenzijde een grotere vloot in, echter zonder beslissing
in de strijd te brengen. In deze tijd ontwikkelde zich ter zee, op de
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Hollandse en Zeeuwse stromen en op de brede rivieren, de oorlog
met zeilschepen. Van Spaanse zijde werd de oorlog te land en ter
zee centraal geleid; de rebellen hadden eerst slechts lokale, later
meer gewestelijke leiding in de strijd ter zee. Deze: tijd was echter
Voor de Hollandse en Zeeuwse vloot der rebellen de leerschool,
waaruit in de 17e eeuw de oorlogsorganisatie van de admiraals
Tromp en De Ruyter is tevoorschijn gekomen. 19)
Alva voelde terdege, dat hij op de kusten en in de binnenwate~
ren van Holland en Zeeland tegen een overmachtige vloot der re~
bellen was komen te staan. Deze konden zich ruim van materiaal
voorzien, want ze beschikten over een zeer grote koopvaardijvloot.
Deze koopvaardijschepen werden in die tijd voor de oorlog uitge~
rust. Tevens hadden de rebellen de beschikking over een grote
menigte van geoefend en gehard bootsvolk. Alva en Requesens ont~
moetten echter in de Nederlanden bij de uitrusting der vloot voor
de strijd ter zee, zeer grote moeilijkheden. De Spaanse regering was
gewoon om in de kuststeden van Spanje en van een gedeelte van
Italië, dat onder Spaanse macht stond, beslag te leggen (embargo)
op galeien en koopvaardijschepen. De eigenaars van wie deze sche~
pen gehuurd werden, moesten zelf de schepen uitrusten; ze moesten
voor bootsvolk, geschut, ammunitie en levensmiddelen zorgen, en
de Spaanse regering zorgde voor soldaten. Zij moest in de Neder~
landen echter zelf voor alles zorgen. En zo verklaarde Requesens
op 25 Januari 1574, dat in de Nederlanden officieren en bootsvolk
viermaal duurder waren dan in Spanje en in Italië. 20)
Reeds vóórdat Den Briel op 1 April 1572, in handen der W a~
tergeuzen gevallen was, had Alva aan Maximiliaan de Hennin,
graaf van Bossu, opdracht gegeven om tegen de Watergeuzen in
het Noorden op te treden, die hun steunpunt in Emden hadden.
Bossu had zijn steunpunt, zijn walorganisatie te Amsterdam. Cas~
par de Robles, stadhouder van Friesland, moest voor zijn vloot de
soldaten leveren. Van uit Amsterdam trachtte Bossu de rebellen
van het eiland Voorne en uit Den Briel te verdrijven; dit mislukte
echter. 21) In 't begin van April 1572 richtte Alva ter versterking
van zijn leger twee Waalse regimenten op; van één daarvan droeg
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hij het kommando op aan Christobal de Mondragon. Hij ging ook
over tot vordering van koopvaardijschepen in de kustplaatsen van
Vlaanderen, Zeeland en Brabant. Op 28 April vorderde hij van
Bergen op Zoom 30 schepen voor de vorming van een Spaanse
vloot; tevoren had deze stad reeds vijf schepen voor de oorlog uit~
gerust. De schepen waren bestemd voor de strijd in de Zeeuwse
binnenwateren en voor beveiliging van de aanvoer naar Antwerpen
en Bergen op Zoom. 22) Te Breda waren door Estournel, heer van
St. Remy, militair gouverneur van de Stad en Baronie van Breda,
ook reeds schepen gevorderd. En op 3 Mei 1572 berichtte Philibert
van Serooskerke, superintendant en militair gouverneur van Stad
en Markiezaat van Bergen op Zoom, aan Don Frederik van To~
ledo, zoon van Alva en een der voornaamste Spaanse legeroversten
tegen de rebellen in Holland, dat hij op alle schepen te Bergen op
Zoom beslag had laten leggen. Hij meldde verder, dat de rebellen
zich uit de omgeving van Dordrecht (nog in Spaanse handen) naar
Brouwershaven en Brielle hadden teruggetrokken. De rebellen gin~
gen nu hunne schepen bewapenen; maar dat kon verhinderd wor~
den, zo voegde hij er optimistisch aan toe. De toekomst zou hem
echter wel anders leren. In Zeeland en aan de westkust van Bra~
bant stonden voor Alva zeer grote belangen op 't spel. Alva noemde
Walcheren de sleutel der Nederlanden, en van het behoud van dit
eiland hing ook toen het lot van de grote handelsstad Antwerpen
af. Daarbij was Veere de opslagplaats en het munitiearsenaal der
Spaanse legers in de Nederlanden. Bij de verovering van deze
plaats vonden de rebellen daar grote legervoorraden; het Spaanse
leger geraakte daardoor tijdelijk in grote ongelegenheid. De rebel~
len, die evenzeer van 't gewicht van Walcheren overtuigd waren,
legden te Vlissingen een garnizoen van 7 à 800 man, en te Veere
van 2 à 300 man, terwijl ze met hun schepen de binnenwateren van
Zeeland begonnen te beheersen. Daarom bleef ook Alva krampach~
tig aan Middelburg vasthouden; hij liet deze stad in 1573 door Mon~
dragon, één zijner beste soldaten, tot het uiterste verdedigen. Van
zijn kant verzekerde Serooskerke, dat hij Zuid Beveland tegen de
rebellen zou behouden. 23) In 1573 liet Alva oorlogs~ of wacht~
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schepen leggen bij het eiland van Klundert en Fijnaart, bij Gastel
en Oudenbosch; ze hadden opdracht om de veren naar W est Bra~
bant te bewaken en de rebellen te beletten daar plundertochten te
ondernemen. 24) In Augustus 1573 belastte Alva Sancho d'Avila en
Mondragon met de operaties in Zeeland; Sancho d'Avila werd het
kommando over de vloot opgedragen. Requesens. die Alva op 29
November als gouverneur en kapitein generaal in de Nederlanden
opvolgde, heeft deze benoemingen bevestigd. 25)
Sancho d'Avila werd door Alva met Mondragon als de beste
soldaat van het Spaanse leger genoemd. Naast deze is ook Julian
de Romero te noemen, die met deze beiden meermalen in Zeeland en
West Brabant optrad en die in 1573 reeds veertig dienstjaren in
Spaanse krijgsdienst achter de rug had. Sancho d'Avila was in het
gevolg van Alva naar de Nederlanden gekomen; hij was toen ka~
pitein van de lijfwacht van Alva. Op last van deze nam hij Egmond
en Hoorne gevangen. Niet lang daarna werd hij burchtvoogd en
militair gouverneur van Antwerpen. Het was niet alleen een belang~
rijke post vanwege de grote handelsstad zelf, maar ook omdat Ant~
werpen de walorganisatie, de vlootbasis was voor de strijd in de
Zeeuwse en de Hollandse wateren; hier werd gelijk te Bergen op
Zoom waar de gelegenheid veel kleiner was, de Spaanse vloot ge~
organiseerd en van alles voorzien. Met de leiding daarvan was
Sancho d'Avila belast. Alva deelde de koning mede, dat deze alle
opdrachten uitvoerde; aan goedheid paarde hij een buitengewone
moed, voegde hij er aan toe. Einde April 1572 voerde hij de vloot
aan van dertig schepen met krijgsvolk van uit Bergen op Zoom tot
ontzet van Middelburg; nadat de Spaanse troepen ontscheept wa~
ren, namen de rebellen, die de stad belegerden, de vlucht. 26) De
stad Middelburg wilde Alva als vast steunpunt op Walcheren be~
houden.
Van uit zijn standplaats Antwerpen, nam Sancho d'Avila
meermalen deel aan de oorlog te land. Zo versloeg hij in 1568 de
heer van Villers bij Daelhem (bij de Maas); en in 1574 graaf Lo~
dewijk van Nassau bij Mook. Maar in hoofdzaak leidde hij met
Mondragon de operaties in Zeeland en West Brabant. Hij was met
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zijn vloot o.a. aanwezig toen Mondragon tot ontzet van Goes met
zijn leger bij Ossendrecht door de Schelde trok; eveneens verleende
zijn vloot steun, toen Mondragon met zijn leger in 1576 door het
Zijpe waadde, om Zierikzee te veroveren. Tot 1577 bleef hij zijn be~
langrijke post behouden, en aan alle belangrijke operaties van uit
Antwerpen deelnemen. Tengevolge van de Spaanse Furie te Ant~
werpen, moest hij in 1577 deze stad verlaten. Hij verleende daarna
nog belangrijke diensten aan de Spaanse regering. Onder Alva nam
hij als maëstro di campo deel aan de veldtocht in Portugal, en vol~
tooide door de verovering van Oporto in Mei 1583 de bezetting
van dit land. Dáár is hij aan wondkoorts gestorven. Sancho d'Avila
is ook voor Breda van betekenis, omdat hij de Stad en de Baronie
van Breda in de Spaanse oorlogsorganisatie ten Zuiden der rivieren
heeft betrokken.
Zover men kan nagaan, heeft Alva te Breda wel schepen ge~
vorderd, maar geen oorlogsschepen laten bouwen. Requesens schijnt
hiermede begonnen te zijn. Op 19 December 1573 liet hij eerst een
onderzoek instellen naar de schepen, die te Breda en te Roosendaal
nog aanwezig waren. Men had hem medegedeeld dat daar nog wel
25 cromstevens en nog verscheidene andere schepen lagen. Reque~
sens wilde daarmede de plaatsen, die op Walcheren in handen der
rebellen waren, veroveren en Middelburg beschermen. Te Breda
vond men slechts één cromsteven en nog wel zonder zeilen; wel lag
er een aantal kleinere schepen, waarvan de meesten met turf waren
geladen. 27) Kende men toen reeds de kunst van schepen te laten
onderduiken, gelijk in de tweede wereldoorlog in Nederland bij de
beraamde Duitse aanval op Engeland het geval was? Door bouw
van nieuwe schepen wilde Requesens in deze leemte voorzien; en
de opbouw van de Spaanse vloot zou voor een gedeelte te Breda
plaats hebben.
Sancho d'Avila, die de opbouw der vloot organiseerde, had
hiervoor twee commissarissen ter beschikking, n.L mr André Posa,
licentiaat in de rechten, en Jehan d'Olaegny; deze laatste vertoefde
herhaaldelijk te Breda.
Het materiaal voor de bouw van schepen was in de Baronie
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van Breda wel voorhanden, gelijk we in de bijzonderheden aan~
gaande de bossen in de Baronie reeds vooraf hebben gezien. Ná
de konfiskatie dezer bossen in 1568, ging de Spaanse regering daar~
over vrijelijk beschikken. Requesens had op 31 Augustus 1575 aan
Thierry van Bueren, auditeur bij de Rekenkamer in Gelderland en
commissaris van de Kamer van Rekeningen van de konfiscaties te
Brussel. opdracht gegeven een commissie te vormen, om het bezit
en het beheer van alle bossen der Baronie van Breda te onderzoe~
ken. Als leden dezer commissie wees deze aan, Henry van Sestich,
rentmeester van Breda, en Michael Piggen, raad en lid der Reken~
kamer van de Prins van Oranje te Breda. Op 28 November 1575
bracht deze commissie rapport uit over de toestand der bossen.
Namens Requesens had Sancho d'Avila aan Jehan d'Olaigny,
commissaris voor de opbouw van de vloot te Breda, reeds op 20
September 1575 opdracht gegeven om 1400 bomen uit de bossen
der Baronie voor de bouw der vloot te vorderen; zowel uit de ge~
konfiskeerde als uit de andere bossen. Daarvan moesten 12 crom~
stevens en 20 andere kleine schepen worden gebouwd. In verband
wellicht met deze scheepsbouw trof men Sancho d'Avila in 1575 te
Breda aan. Hij verbleef toen ten huize van Raphael de Biest, zoon
van Gabriel de Biest, hofmeester van graaf Hendrik van Nassau
heer van Breda. De Biest woonde op het Kasteelplein. 28)
De plaatsen van de Baronie hadden hunne bijdragen voor deze
scheepsbouw te leveren. Oosterhout moest 235 bomen leveren,
Etten 245, Roosendaal 250, Prinsenhage 103, Ginneken 70, Gilze
84, Alphen 95, Baerle 101, Rijsbergen 42, Zundert 125, Dongen 51.
De vorderingen van hout waren voor de plaatsen der Baronie wC'1
verschillend. Of er reeds in de vorige oorlogsjaren vorderingen van
bomen uit de bossen der Baronie hebben plaats gehad? Of er al
eerder schepen voor de Spaanse vloot zijn gebouwd? We hebben het
niet kunnen achterhalen. De bomen moesten naar Breda gevoerd
worden ter plaatse, waar het Nonnevelt ligt; dit was toen nog ge~
legen aan de oude binnengracht der stad Breda. Daar lag ook de
Houtmarkt, waarnaar nu nog de straat wordt genoemd. 2~)
Reeds op 21 Sept. 1575 had Requesenso.a. de burgemeester
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Razeil en smaheil. '5ó5 (naar Pieter Bruegel de Oude)

en de wethouders van Oosterhout dringend aangemaand, om het
gevorderde aantal bomen spoedig te leveren. Op last van D'Olaigny
werden in het Scholverenbos bij Huize ten Strijen 140 eikenbomen
gekapt. 30) Omdat Rijsbergen de gevorderde bomen niet kon leve~
ren, gaf Requesens op 30 September 1575 vanuit St Annaland
(Tholen), waar hij toen verbleef, opdracht aan de schouten en wet~
houders van Calmpthout. Achterbroeck, West Dueren. West W e~
se}, Op de Loock. Brecht. Loenhout, St Lenart. W est~ en Oostmalle
en Siersel, om in deze levering van bomen de nodige hulp te ver~
lenen, door arbeiders, paarden en wagens ter beschikking te stellen.
Aller medewerking werd gevraagd voor Jehan D'Olaigny, die te
Breda met de opbouw der vloot was belast. 31)
Reeds lange tijd vóór 1575 beschikte Breda over scheepswer~
ven. In de oude tijd lagen er scheepswerven tussen de Vismarkt~
straat en de Tolbrugstraat. In 1525 betrokken Adriaen Jan Adri~
aenssone de schiptimmerman en Jan Janssone de schuytenmaker
te Breda het hout voor de schepen van Katherine weduwe van wijlen
Jacob Ooms te Dordrecht. In 1568 had Hendrick Adriaen Janss
Schuytemaker zijn huis, hovinge en scheepswerf bij de Haagdijk te
Breda. 32) In hetzelfde jaar bouwde Anthonis Gherit Michielssone,
schiptimmerman te Breda. voor Cornelis Cornelis Claessone een
waterschip 33) met toebehoren, voor 37 ponden. Eveneens in 1568
bouwde Cornelis Jan Adriaenssone schiptimmerman, komende van
Geertruidenberg en wonende te Breda, een waterschip voor Ger~
brand Damaes Huyghensone, schipper te Goeree, voor 69 ponden.
Deze laatste moest ook zorgen voor behoorlijke waterbrieven. 34)
voor de schepenbank van Goeree gepasseerd. 35) Nog als een bijzon~
derheid kan vermeld worden, dat in 1566 te Breda de betaling plaats
had van een schip (te Breda gebouwd?) door Peter Michiels Jans~
sone, een schipper wonende te Ter Vere (Zeeland) aan Bastiaen
Cornelis Cornelissone, die te Strijen (Beierland) woonde. 36) Uit
het voorgaande is wel gebleken. dat in de 16e eeuw nauwe relaties
bestonden op het gebied van scheepsbouw en scheepvaart tussen
Breda, Zeeland en de Zuid~Hollandse eilanden. Dat er te Breda
verscheidene scheepswerven bestonden, moge hieruit blijken dat
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èr in November 1575 zeven cromstevens op stapel stonden.
De scheepswerf op het NonnenveId is wel bijzonder lange tijd
bij het Bredase volk blijven voortleven. Daar werden onder toezicht
van kapitein Bloemaert, die door Sancho d'Avila uit Antwerpen
naar Breda was gezonden, cromstevens gebouwd; deze hadden ech~
ter zo grote afmetingen, dat ze de Ginnekenbrug niet konden pas~
seren, om over de Mark de Zeeuwse en Hollandse binnenwateren te
bereiken. Te Breda deed in die tijd het volgende spotlied de ronde:
Hebt dy niet op de Klundert geweest
Mette Bredase vlote?
Ic hebber geweest, ic com er niet meer
Ic wierd bijna doorschoten (gedood). 37)
Waren de schepen voltooid, dan had de Spaanse regering nog
voor de bemanning te zorgen. Het werven of monsteren van boots~
volk leverde in de Nederlanden voor de Spaanse regering de groot~
ste moeilijkheden op.

lIl.
Het werven

of monsteren van Bredase schippers en bootsvolk
voor de Spaanse vloot.

De strijd ter zee verliep tijdens de Tachtigjarige oorlog in de
eerste twintig jaren grotendeels in gevechten van schip tegen schip,
van wacht houden bij de kust, bij de monding of bij overgang van
rivieren. Zo hield o.a. in 1575 een schip der rebellen een Vlieboot.
die bemand was met 10 matrozen en 30 soldaten en goed van
geschut voorzien, de wacht aan de zeekust, om de schepen die van
Spanje kwamen, aan te houden en om de kusten van Vlaanderen te
plunderen. En op deze wijze opereerden een groot aantal Vlieboten
der rebellen langs de Nederlandse kusten en in de binnenwateren.
om de Spaanse schepen afbreuk te doen.
Het zwaartepunt van deze acties in die tijd lag bij de kapitein
van het schip, naargelang dat hij actief optrad tegen de vijand; en
dat hij een toegewijde bemanning had, was eveneens van zeer groot
belang. Maar het gevolg was ook. dat zo'n kapitein zich niet, of
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zeer moeilijk kon schikken in een vlootformatie van enig verband,
zoals in de 17e eeuw de admiraals Tromp en de Ruyter hun vloot~
formaties leidden. De bemanning van zo'n oorlogsschip liep in ge~
aardheid sterk uiteen. Het personeel was met het leven aan
boord vertrouwd en stond onder het gezag van de kapitein van
het schip; het was voor de dienst op het schip opgeleid. In tegenstel~
ling met de vreemde huursoldaten, die aan boord werden genomen
en buiten het schip voor de gevechten waren opgeleid. Zo gaf
Requesens op 14 Oct. 1575 opdracht aan kapitein Nicolaas de Hem
met zijn compagnie Waalse soldaten, die behoorden tot het regiment
van coronel Mondragon, de oorlogsschepen te Breda te bemannen.
Er moest tevens een vertrouwensman op de schepen worden aan~
gesteld, om de soldaten onder de tucht te houden. 38) Dit was wel
nodig, om moeilijkheden tussen het scheepsvolk en de Spaanse
soldaten te voorkomen; te meer omdat, gelijk we zullen zien, het
Nederlandse scheepsvolk tegenover de Spaanse legerleiding zo on~
willig was. Want de Spaanse regering kon slechts met zeer veel
moeite en met grote kosten een onvoldoend aantal schippers en
bootsvolk in de Nederlanden voor de vloot werven; men weigerde
algemeen, en werd men gedwongen, dan deserteerde men, wanneer
de kans gunstig was.
Het bootsvolk in de Nederlanden nam echter met geestdrift
dienst bij de vloot der rebellen, bij de Prins van Oranje. Op 24
Febr. 1575 schreef Requesens aan de koning, dat er zich twaalf
duizend bootsgezellen voor de Prins van Oranje hadden aangemeld;
hiervan had de Prins er vier duizend gekozen. En Mondragon
voegde er aan toe, dat die bootsgezellen de Prins van Oranje met
grote ijver en toewijding dienden, en over de soldij geen moeilijk~
heden maakten. Zo had men ook hardnekkig geweigerd om aan
Alva de tiende penning te betalen; aan de Prins van Oranje gaf
men voor de krijgsverrichtingen heel wat meer dan de tiende pen~
ning. Deze saamhorigheid en offervaardigheid had de komst van
Alva in de Nederlanden bewerkt. Want terwijl de godsdienstige
en staatkundige twisten en sociale wantoestanden het Nederlandse
volk dreigden te verscheuren, bracht "een dreigend gezamenlijk ge~
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vaar een nieuw besef van saamhorigheid. De edelman, de burger,
de landman, de katholiek en de in partijschappen verdeelde protes~
tanten sloten zich meer of minder bij elkander aan op het bericht,
dat vreemd krijgsvolk in het land zou komen om orde en gelijk~
vormigheid te brengen". Er had zich een kern van Calvinistische
ballingen gevormd, waarbij zich Calvinisten van elders o.a. uit La
Rochelle aansloten die met de Watergeuzen de Nederlandse kusten
onveilig maakten. Daarbij was er wegens de grote onveiligheid te
land en ter zee een grote werkeloosheid in de landbouw en de be~
drijven, maar vooral in de visserij en de koopvaardij. Wegens de
ongunstige militaire toestand voor Spanje en de successen der rebel~
len, zag het bootsvolk bij deze laatsten voor zich een betere toe~
komst gloren. 39)
Reeds op 2 Juli 1572 zag Alva de toestand in de Nederlanden
somber in. Hij berichtte de koning, dat de zaken in Holland slecht
gingen. Als er in Holland en Zeeland geen Spaanse troepen lagen,
was men van geen enkele plaats zeker. De rebellen, zo' schreef hij,
die de kustplaatsen bezet houden, zijn geen soldaten maar slechts
bootsvolk en vagebonden zoals de beeldstormers. Maar zijn opvol~
ger Requesens gaf reeds einde 1573 een geheel andere verklaring
van de opstand. Er waren volgens hem veel meer andere oorzaken
dan de godsdienst, die het volk in beweging hadden gebracht. En
in 1575 moest Requesens erkennen, dat er in de Nederlanden bijna
geen huis was of er was een aanhanger van de Prins van Oranje.
Te Antwerpen voerde Sancho d'Avila het bevel over de Spaanse
vloot, en Beauvoir te Bergen op Zoom. 40)
Te Breda stuitte de werving van manschappen voor de Spaan~
se vloot op zeer grote moeilijkheden. In Febr. 1573 verto,efde
D'Olaigny, kommissaris voor de opbouw van de vloot, te Breda. Op
zijn verlangen gaf St. Remy, militair gouverneur van Breda, op~
dracht aan de magistraat van Breda om de schippers en de boot~
gezellen van Breda voor de dienst op de koninklijke vloot op te
roepen; ze moesten zich te Antwerpen bij Sancho d'Avila melden,
die de vloot organiseerde. De manschappen zouden drie gld. per
maand ontvangen. 18 Maart 1573 berichtte St. Remy, dat men zo
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goed als algemeen weigerde in dienst van de koning te treden. De
gouverneur was woedend over deze onwil; en hij raadde Alva aan
om als de nood aan de man kwam "ces coquins des maroniers" ge~
vangen te nemen en hunne schepen te konfiskeren. 41) Op 23 d.a.v.
antwoorde Alva van uit Nijmegen aan St. Remy, dat er een groot
aantal bootsgezellen op de vloot te Antwerpen voor de koninklijke
vloot nodig was, en dat, ofschoon er een goede soldij werd geboden,
men onwillig bleef om dienst te nemen. Daarom beval Alva aan St.
Remy om de oproep en de dienstvoorwaarden voor de koninklijke
vloot in de Stad en in de plaatsen der Baronie, en overal waar het
hem geschikt voorkwam, te publiceren; ze moesten zich voor de
dienst in Antwerpen melden. Deden ze dat niet, dan zouden ze
worden gevangen genomen en hunne goederen zouden worden ver~
beurd verklaard. 42)
In April 1573 zond Sancho d'Avila kapitein Bloemaert van
Antwerpen naar Breda, om de schippers en ander bootsvolk te
dwingen dienst te nemen. Verzetten ze zich, dan werden ze terstond
gevangen genomen en op hunne schepen werd beslag gelegd. De
magistraat van Breda kwam hierin echter tussen beiden. Deze stelde
aan kapitein Bloemaert voor, dat hij te Antwerpen of elders op
kosten der stad Breda, zes à acht bootsgezellen zou werven. Be~
halve de gage van drie gld. per maand die door de Spaanse re~
gering werd gegeven, gaf de stad Breda nog 3 gld. per man daar
bij. Kapitein Bloemaert ontving voor zijn diensten van de magistraat
een gratificatie van 25 gld.; en nog 45 gld. voor verteringskosten.
Alva en Sancho d'Avila waren over deze schikking niet tevreden.
Ze zonden de commissaris Verhagen naar Breda. Deze had op~
dracht om niet eerder naar Antwerpen terug te keren, dan met de
bootsgezellen die voor de ~oninklijke vloot te Breda gevorderd wa~
ren. De magistraat van Breda beloofde nog de schippers en boots~
gezellen die dienst wilden nemen, dat hun gage van stadswege op
10 Juli 1573 zou ingaan. Zouden ze in de strijd aan armen of benen
gewond en invalide worden. dan werden ze gratis in het Gasthuis
of in het Manhuis op de Haagdijk opgenomen. 43)
Tenslotte vertrok cO?1missaris Verhagen met vier bootsgezellen
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naar Antwerpen; kort daarna kwamen er nog twee en er zouden er
nog acht à tien volgen. Ofschoon enigen te jong waren, had men ze
toch maar aangenomen. St. Remy, de militaire gouverneur van Breda,
kreeg op 8 October 1573 bevel van Sancho d'Avila matrozen te laten
werven in de Langstraat, om daarmede de schepen, die te Breda
voor de Spaanse vloot gevorderd waren, te bemannen. Voor deze
manschappen moest men te Breda goed zorgen. 44) Ook elders ging
men voor de Spaanse vloot vrijwilligers werven. Jacob Corneliss
alias Goelkert te Teteringen haalde twee mannen uit Teteringen
over, om dienst te nemen op de Spaanse vloot; Goelkert ontving van
de magistraat van Breda voor elke vrijwilliger dertig st. Ook enige
zeelieden uit Dordrecht kwamen zich te Breda als vrijwilliger voor
de koninklijke vloot melden. St. Remy schreef aan Berty, secretaris
van Alva, dat er te Dordrecht nog verscheidene zeelieden klaar
stonden, om op de koninklijke vloot dienst te nemen. Dordrecht, dat
op 25 Juni 1572 door de rebellen was bezet, had blijkbaar in 1573
nog een katholieke oppositie van betekenis; in deze stad had men in
1566 de Beeldenstorm verhinderd. Sancho d'Avila gaf bevel om d.e
matrozen, die in de Langstraat waren geworven, bij de burgers in
Breda onder te brengen. Dit was bijna een onmogelijke zaak; er
was in de stad voor hen geen plaats meer. Er lagen te Breda drie
compagnieën Duitse huurtroepen van het regiment van coronel
Frensborch, en nog één compagnie carabijns (lichte cavalerie) van
het regiment van coronel Mondragon, samen 1000 man; behalve nog
de vrouwen en kinderen die in die tijd in de legertros waren. Dan
kwamen er te Breda nog dagelijks soldaten bij. Bij de geestelijkheid,
bij de leden van de magistraat en de leden van de Raad en Rekenkamer, die anders vrij van inkwartiering waren, waren nu soldaten
gelegerd. De magistraat gaf de Spaanse regering in overweging om
de matrozen op de schepen te laten logeren, of een Spaanse compagnie uit de stad te laten vertrekken. 45)
Requesens zette de werving van matrozen krachtig voort; de
Spaanse oorlogsvloot had daaraan groot gebrek. Van de vele schippers en bootgezellen te Breda, had er een aantal op de Spaanse
vloot vrijwillig of gedwongen dienst genomen. Zo werden genoemd:
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Adriaen Adriaenssone Baerls d'Oude, Anthonisse Peterssone, Jacoppe Woutersse, Adriaen Jacopssone. Adriaen Henricxsse. Nicolaesen Adriaensse, Cornelisse Jacobsone, Peter Henricxsone. Hansen Lodewijcx, oick gewerkt hebbende van de Chartroysen (Kartuizers bij Geertruidenberg), Adriaen Adriaenssone alias Jongen
Baerls. ende Mathijs Wiericx. Deze ontvingen van de Spaanse regering drie gld. per maand en vijftien st. per week. 46) Van de stad
ontvingen ze nog drie gld. per maand. Daarbij had de stad Breda
nog te zorgen voor de vrouwen en kinderen der matrozen die op
kosten van de stad voor de vloot waren geworven. 47) Zelfs werd
er op 16 Februari 1574 van uit Breda bij Requesens op aangedrongen. dat hij steun zou verlenen aan drie Bredase weduwen en aan
vijf weduwen en kinderen uit andere plaatsen. wier mannen en vaders in dienst des konings op de vloot waren gedood. Ze waren te
arm om verder te leven. Men zou aldus niet alleen een goed werk
doen, maar het was ook plicht hier te helpen. Nog bepaalde de magistraat van Breda. dat indien de matrozen die door de stad waren
uitgezonden. gevangen werden gemaakt en in gevangenschap werden gehouden. aan hen het salaris tijdens de gevangenschap zou
worden doorbetaald. 48)
Gelijk in de Nederlanden, was ook te Breda de tegenzin om
op de Spaanse vloot te dienen vrijwel algemeen; bij degenen die
dienst namen, zal de vrees voor gevangenschap of konfiskatie van
schepen wel niet vreemd geweest zijn. Daarbij stond verreweg het
grootste gedeelte sympathiek tegenover de strijd van prins Willem
van Oranje. Honderden Bredanaars hadden dienst genomen in het
leger en op de vloot van de Prins van Oranje. Hun vrouwen en
kinderen waren nog te Breda. en waren in voortdurend kontakt met
de Bredanaars die streden aan de zijde van Oranje. Ze leefden in
de stad in nauwe verstandhouding met elkaar. St. Remy. de gouverneur van Breda, klaagde daarover herhaaldelijk zowel bij Alva
als bij Requesens; ze wakkerden in de stad de stemming tegen
Spanje aan en waren een groot gevaar voor het Spaanse gezag.
Want er was bijna geen huisgezin in de stad. of het had familieleden. vrienden of kennissen in het leger of op de vloot van Oranje.
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Vandaar ook nog hun afkeer, in dienst des konings tegen hun fan1Ï~
lie of vrienden te moeten strijden. 49)
Ook Requesens liet in de Langstraat matrozen voor de vloot
werven. Op 14 October 1575 gaf hij last aan St. Remy deze in
Breda onder te brengen en ze goed te behandelen. In hetzelfde jaar
werd aan Requesens voorgesteld, om bij Zwaluwe een fort te bOI"~
wen. Men wilde daar de invallen der rebellen van uit het Noorden
keren; maar een andere reden was: dáár waren vele schippers en
vissers gevestigd, en deze kon men voor de koninklijke vloot goed
gebruiken. óO) De stad Breda had niet alleen de zware kosten vaat
de oorlog te land, maar ook voor de oorlog ter zee mede te dragen;
zij moest op zich nemen om een gedeelte der vloot te leveren, te
bouwen en uit te rusten en de matrozen op hare kosten te werven
en grotendeels met hunne familie te onderhouden.
Intussen was Walcheren, door Alva de sleutel der Nederlanden
genoemd, voor Spanje verloren gegaan. Nadat Den Briel door de
Watergeuzen was bezet, liet Alva terstond Vlissingen versterken.
Hij zond kapitein Osorio de Angulo met drie compagnie~n Spaanse
soldaten uit Breda naar Bergen op Zoom, om ze daar voor Vlissin~
gen in te schepen. Maar door ontactisch optreden der Spanjaarden,
weigerde Vlissingen een Spaanse bezetting in te nemen. 51) Weldra
werd het door de Watergeuzen bezet. Deze belegerden ook Mid~
delburg; maar gelijk we reeds vermelden, gelukte het Sancho d'Avila
met zijn vloot de stad einde April 1572 te ontzetten. Op 30 Augustus
1573 deed de Spaanse vloot een aanval op Vlissingen; ze moest
echter wegens muiterij het gevecht afbreken. In hetzelfde jaar werd
Middelburg opnieuw door de rebellen belegerd. Het werd door
Mondragon met zijn regiment Waalse troepen verdedigd. In 't be~
gin van December 1573 trachtte Beauvoir met zijn vloot van uit
Bergen op Zoom Middelburg te ontzetten; bij Roemerswaal werd
hij door de rebellen verslagen. Het grootste gedeelte der Spaanse
vloot ging hierbij verloren; van de overgebleven bemanning zijn er
te Bergen op Zoom velen gedeserteerd. Beauvair stierf korte tijd
daarna. 52) Met de dag werd het gevaar groter dat Mondragon met
zijn leger tot overgave zou worden gedwongen. De Spaanse vloot
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kon echter, zoals Requesens op 10 Januari 1574 aan de koning
schreef, te Bergen. op Zoom bij gebrek aan bootsvolk niet uitvaren.
Tenslotte was Requesens zover, dat hij een tweede poging tot ontzet van Middelburg wilde wagen. Het kommando over de vloot te
Bergen op Zoom gaf hij aan Julian de Romero; deze achtte zich niet
bekwaam om een vlootkommando te voeren. Hij schikte zich echter,
en De Glymes was zijn vice-admiraal; Sancho d'Avila was met zijn
vloot ook van Antwerpen uitgevaren. Maar op 29 Januari 1574 werd
de vloot van Julian de Romero onder de ogen van Requesens door de
rebellen weer bij Roemerswaal verslagen. Sancho d'Avila. die met
zijn vloot bij Rammekens lag, keerde naar Antwerpen terug. Vele
schepen waren verloren gegaan, de bemanning was ontmoedigd en
deserteerde voor een groot gedeelte. Zo kon Requesens dan ook op
13 Februari verklaren, dat de toestand op de vloot te Bergen op
Zoom alles te wensen overliet. Kon men op de soldaten wél vertrouwen, op het bootsvolk dat tot de dienst werd gedwongen, echter niet.
53) Na een hardnekkig verzet werd Mondragon op 21 Februari 1574
gedwongen zich aan de Prins van Oranje over te geven; hij kon
met volle krijgseer aftrekken. Walcheren was voor Spanje voorgoed
verloren gegaan.
Toch bleef Requesens, gelijk reeds vermeld werd, aan de uitrusting van de vloot werken. Op 24 Februari klaagde hij opnieuw
bij de koning over gebrek en de slechte geest bij het bootsvolk. Het
laat zich vrijwillig of gedwongen inschrijven, ontvangt handgeld en
benut de eerste de beste gelegenheid om te deserteren. Om een voorbeeld te stellen liet Requesens enige deserteurs ophangen; de anderen schold hij de schuld kwijt, en aan hen die trouw bleven gaf hij
een beloning. 54)
Requesens, aan wie Alva een hopeloze zaak in de Nederlanden
overliet, had naar beste krachten zijn koning gediend. Toen hij op
4 Maart 1576 onverwacht kwam te sterven, was er geen opvolger.
Allerwege ontstond verwarring; deze situatie werd door de Prins
van Oranje met groot politiek inzicht benut. Op 8 November 1576
werd onder zijn leiding de Pacificatie van Gent getekend, een vereniging van alle Nederlandse gewesten. 55)
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Met de vordering van schepen en bootsvolk was het nu in de
Stad en Baronie van Breda ook gedaan. Maar Jehan d'Olaigny en
mr André Posa wilden op last van Sancho d'Avila, die te midden
der grote beroeringen op de burcht te Antwerpen het Spaanse ge~
zag hoog hield, toch nog doorzetten. Maar de Stad en de plaatsen
der Baronie weigerden aan de opbouw der Spaanse vloot voortaan
mede te werken. Toen beide commissarissen daartegen wilden op~
treden, meende Jan van Berchem, drossaard van Stad en Baronie
van Breda, hen in die voorgenomen actie niet te mogen steunen,
omdat hun actie een schending was van de Joyeuse Entrée van Bra~
bant, die koning Philips als hertog van Brabant op 5 Juni 1555 te
Leuven had bezworen. 56) Na overleg met St. Remy, de Spaanse
gouverneur van Breda, en met de Raad en Rekenkamer aldaar. legde
Van Berchem op hun advies de kwestie voor aan de Raad van State
te Brussel. 57) Wegens de gebeurtenissen die in 1576 voor de Raad
van State een ongelukkig verloop hadden. is er blijkbaar van een
beslissing niets terecht gekomen.

*' *' :;:
In de Nederlandse geschiedenis wordt wel aandacht geschon~
ken aan enige opzienbare oorlogsgebeurtenissen in Zeeland:
bezetting van Vlissingen en Vere, de strijd om Middelburg en Goes
en het beleg van Zierikzee. Maar aan de betekenis van Zeeland
voor de Nederlanden en de achtergrond van deze strijd werd nog
weinig aandacht gewijd, n.l. hoe de Spaanse regering met Bergen
op Zoom en Antwerpen als vlootbases, met de steun van West
Brabant en inzonderheid van de Stad en Baronie van Breda, waar
schepen gevorderd en gebouwd werden, en zelfs dienstplicht voor
schippers en bootsvolk door Alva werd ingevoerd, deze militaire
acties heeft kunnen voeren. Zelfs in de historische bijdrage van R.
Fruin: De veldtochtsplannen van Alva in 1572, wordt hiervan en
ook van de operaties in Zeeland en West Brabant, geen melding
gemaakt. 58)
Deze bijdrage over het krijgsbedrijf ter zee waarin de Stad en
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de Baronie van Breda betrokken was. is zeker nog voor vele aan~
vullingen en correcties vatbaar. waarvoor nog zeer vele gegevens
in het Algemeen Rijksarchief te Brussel te vinden zijn.

BIJLAGE A.

1573 Maart 23. Alva beveelt om in de stad en Baronie van Breda
voor schippers en bootsvolk de dienstplicht op de koninklijke vloot
in te voeren.
Don Fernando etc.
Mons. de St Remy. très et bien amez. Comme l'on ait besoing
de grand nombre de matelotz pour servir aux bataulx de guerre du
roy que l'on arme en la ville d'Anvers. et que nous soyons adverty
que pour bon payement que se offre aud. matelotz, ilz se monstrè~
rent neautmoings mal volontaires a servir sa majesté chose non
souffrable. et requerant partant provision prompt et extraordinaire.
nous vous ordonnons bien expressement et a certes que ceste veue
ayez incontinent a faire publier tant en la ville que territoire de
Breda. ou vous semblera. estre a propos ung commandement bien
expres de sa majeste, afinque tous maroniers desd.ville et territoire
ayent aste trouver tout incontinent a lad.ville d'Anvers, pour se
mectre au service desd.battaulx de guerre moiennant soulde que leur
sera baille, sur peine de confiscation de corps et des biens, y domi~
nant tel ordre que dud commandement suyve Ie. fruict que l'on pre~
tend es requis pour Ie service de sa majeste. et qu'il ny ait faulte.
Atant etc. De Nyemeghen Je XXIII de Mars 1573.
In margine: A mons. de St Remy et noz tres et bien amez les
drossaert. escoutette, Bourgemestres, eschevins et conseil de la ville
d~ Breda.

Brussel Algemeen Rijksarchief, Papiers d'état et de l'audience 1704.
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BIJLAGE B.

1575 September 21. Requesens beveelt het aantal gekapte bomen,
dat Oosterhout heeft te leveren, zo spoedig mogelijk naar Breda
te brengen.
Don Lodewijkl etc.
Lieve besondere. Alsoe wij tot timmeringhe ende toerustinghe
van enighe schepen ende schuyten tot dienst des conincx onsen genedigsten en liefsten heren geordineert hebben die van Oosterhout
etc. aHgehouden ende gevuert wordden binnen Breda veertienhondert boomen, ende bij inwoonderen van zekren dorpen des lants
van Breda. Wij bevelen ende ordineren U wel scerpelyck met
desen dat ghij bestelt ende vervueght dat die van Oosterhout ter
plaetse daer hen gewesen sal worden van den commissaris Jehan
d'Olaigny aHgehouden voer hun lieden qoute ende contingent twee
hondert ende vij Hen dertich van de voors. boomen, ende diezelve
vueren oft doen vueren binnen Breda ter plaetsen geheeten Nonnevelt. Ende dat alsoe haest als moegelijck is, opdat naer den winter
commende daerbij geen swaericheyt in en vaIIe; sonder des eenichsints gebreckelyck te sijn, want sijner con. majesteyts dienst grootetyck daeraen gelegen is. Lieve etc. Geschreven te Berghen op den
Zoom den XXI dach September XVcLXXV.
In margine: Aan de schoutet en de wethouderen van Oosterhout pour 235 arbres etc.

Brussel ARA Pap. d'état et de l'aud. 1722.
BIJLAGE C.

1575 September 20. De levering van 1400 bomen voor de bouw van
de Spaanse vloot, wordt over de plaatsen der Baronie verdeeld.
Relation des villaiges du pays de Breda qui doivent admener
et couper pour Ia fabricque de 12 cromstevens et aultres 20 petites
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barquettes, 1400 arbres au bois ou que leur sera monstre par Ie
commissaire Joan d'Olaigny, chacun ce que, luy touche par sa
part et juste quotte desditz villaiges icy bas nommez:
Oosterhout
235
Etten
..... .... ...
245
Roosendaal
250
Haghe
103
Ginneken
0.70
Ghilze
0,84
Alphen
.. ..
.. .. .. 0.95
Baerle
101
Rijsberghe
0.41
Sundert
, . . ..
125
Donghen
0.51
1400
A leur escoutets plaira a Son Excellence mander escripre que
sans aucune dilation ni retardement du service de sa majeste ayant
a couper et admener a Breda a Ia place de Nonnevelt lesditz arbres
avant que entre plus livrer car pour eux sera mieulx.
In dorso: 20 de Sept. 1575. Relacion de los villagos a cuyos
escotetes se ha de mandar escrivir por de carreto (?) y carta de los
arboles,
Brussel ARA Pap. d'état et de raud. 1722.
BIJLAGE D.

1575 September 30. Omdat Rijsbergen niet in staat is aan de leve~
ring der gevorderde bomen te voldoen, worden andere plaatsen
aangeschreven hierin te voorzien.
Don Luys van Requesens etc.
Lieve besundere. Alsoe wij bevolen hebben eenige dorpen des
lants van Breda aH te houden ende voorts te vueren ende bestellen
seker quantiteyt van boomen tot timmerringhe sijnder Maj. schepen
aldaer uuyt bosschen van Rijsbergen binnen die voors. stad van
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Breda, ende men ons te kennen gegeven heeft dieselve platse niet
souffisant te wesen tot voors. getal boomen, soa haest als wel be~
hoort, ende tot sijner majesteyts dienst nootelyck is, tot grooten
achterdeele desselven dienst ende beswaernisse der voors dorpen;
hebben wel willen denselven aen te laeten schrijven, Ulieden wel
scerpelick daermede bevelende ende met ernste dat ghijlieden ter~
stondt uyischiet sulcken getal van arbeiders, wagens, peerden ende
in alle andere nootsaeckelyck tot assistencie ende onderstandt van
de andere voors dorpen, als repartissement, deelinge ende ordon~
nantie des commissaris Jan Olaigny U sal bevolen worden, sonder
eenichsins in gebrecke te wesen. Lieve etc. In St Annalant den les~
ten dach van September XVcXXV.
In margine: Onsen Lieven besunderen den officier ende wet~
houderen van Calmenthout, Achterbroeck, Westdueren, Westwesel
ende Op den Loock, Brecht ende Louhout, St Lennardts onder
Brecht, Westmaele, Oostmaele ende Siersel.

Brussel ARA Pap. d'état et de raad. 1722.
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