Oude Spaanse en Italiaanse geschiedschrijvers
over Het Turfschip
door

DR. S.A. VOSTERS
Op 4 maart 1590 werd Breda bij verrassing ingenomen door het Staatse leger,
dat daarbij gebruik maakte van een krijgslist met een turfschip, een soort van
Trojaans paard in aquatische vorm. Spaanse geschiedschrijvers en pro-Spaanse
Italianen hebben de verrassing van Breda zeker niet doodgezwegen, maar juist ongewoon veel aandacht aan deze grote nederlaag besteed. In dit artikel zullen we onderzoeken, in hoeverre hun relaas afWijkt van dat wat we kennen uit verslagen van die
gebeurtenis van Staatse en pro-Staatse zijde, zoals het Duitse en het Franse pamflet,
de oudste gedmkte bronnen van de turf,>chiphistoriel , en de relazen van Orlers
(1610), Van Meteren (1598, 1608 en 1614), Bor (1626), Van Reyd (1633) en Le
Petit (1601)2.

1. De geschiedschrijllers*
1.1. Alessandro Farrlese (A)
Het oudste bericht dat we hebben gevonden is een brief van Alessandro Farnese,
achterkleinzoon van paus Paulus lIl, prins hertog van PanTla en landvoogd der
Nederlanden (1577-92), een van de grootste veldheren aller tijden en zeer geliefd bij
zijn officieren en soldaten. Twee dagen na het verloren gaan van Breda schrijft hij
een brief aan kolonel Francisco Verdugo, die het bevel voerde in Frisia, dat wil dus
zeggen in die tijd het hele Noordoosten van de Nederlanden tot in de Achterhoek
toe. 3 Hij bevond zich daar in een geïsoleerde positie, van alle kanten belaagd en zonder geld kon Parma hem weinig troost bieden, want hij zat zelf erg krap. Wel prees
hij Verdugo's moed, maar hij moest ook het verlies van Breda melden, waarvan het
nieuws hem zojuist had bereikt, zonder dat hij gelegenheid had gehad bijzonderheden te vernemen. Vervolgens troostte hij de kolonel als een gelovig iemand met de
woorden, dat wij Gode moeten danken voor de weldaden zowel als voor de dingen
die dat niet zozeer zijn. 4 De algemeen verbreide mening in die tijd was, dat rampen
een straf zijn voor onze zonden en dat we ze nederig tot ons zieleheil moeten aanvaarden en dat God kracht naar kmis geeft. 5
De toon van Parma's brief was dus niet woedend maar bemstend. 6 Hij had trouwens nog grotere zorgen aan zijn hoofd dan het verlies van Breda: zijn slechte gezondheid, waarvoor hij ging kuren te Spa, de driefrontenoorlog tegen Frankrijk,
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16. Titelpagina van het derde deel van Bor's Neerlal'ldsche Oorloghen (1626) dat gaat van 1584 (dood van
Willem van Oranje) tot 1590 (de verrassing van Breda). Gravure van T.S. Catham (1625). De allegorische figuur van Nederland staat tweemaal afgebeeld, eenmaal in het gezelschap van koning Hendrik
III of IV van Frankrijk, van Elizabeth I van Engeland met de graaf van Leicester. Onderaan prins
Maurits van Nassau. Links knielt de allegorische figuur van Nederland met de Latijnse naam Belgia
aan het graf van Oranje, ter\vijl een wrede Filips IJ mer de gesel der Inquisitie toekijkt. Rechts de
hertog van Parma met de lauwertak als overwinnaar van Antwerpen (1585), Grave (1586), Deventer
(1587) ete. Bovenaan de ondergang van de Spaanse Armade (1588). Bij het beleg van Breda (162425) gafSpino1a op soortgelijke wijze het goede voorbeeld.
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Engeland en de Opstand in de Nederlanden en vooral de muiterij van verschillende
Spaanse tercio's. De lange brief die hij op 14 maart aan korting Filips II schreef is
grotendeels gewijd aan de opstand van het regiment van Don Juan Manrique te
Kortrijk en Menen? Pas na daarop commentaar geleverd te hebben deelt hij de gelukte aanslag op Breda mede op dezelfde beheerste toon als in de missive aan
Verdugo:
Op zaterdag 3 maart kwam door een sluis in het kasteel van Breda een turfschip
binnen, waarin 70 of 80 gewapende mannen zaten. 8 Omdat de schipper die het
binnenbracht bekend was en er erg op had aangedrongen om het schip niet, zoals gebruikelijk, twee of drie dagen buiten te laten, zodat het zou vastvriezen aan
de kade en de vijanden zouden komen om het in brand te steken, schijnt het,
dat de sergeant het binnenliet zonder het te doorzoeken met de nauwkeurigheid
die geboden was. Om rrliddernacht verlieten ze het schip en vielen ze de drie
wachtposten aan, in een waarvan, naar men zegt, zich de kapitein zelf bevond,
in een andere de vaandrig en in de laatste de sergeant. Ze verm.oordden een
groot gedeelte van die wachters en namen de overigen gevangen. 9 Ze maakten
zich snel van de vesting meester en wenkten naar degenen die [buiten de wallen] stonden te wachten. Er kwamen 23 infanteristen toegesneld en een grote
hoeveelheid cavalerie om hen bij te staan en de stad te veroveren. Het schijnt,
dat het garnizoen en de burgers zich bewapenden en hun plicht wilden doen,
maar omdat ze eraan twijfelden, of ze zich tegen het kasteel zouden kunnen
handhaven, wisten de kwaadwillige Bredanaars de soldaten te overreden de stad
te verlaten, zodat de burgers het met de vijanden op een akkoordje konden
gOOlen.
Dit laatste staat wel in schril contrast tot wat alle Staatse en pro-Spaanse bronnen
hierover meedeelden, n.l. dat de Bredase burgers de Italianen moed inspraken en een
aanval deden op de kasteelpoort. 1o Parma wilde kennelijk niet, dat zijn landgenoten
en leger een al te slechte indruk maakten op de koning. Hij vervolgt dan aldus:
Op zondagnacht 4 maart werd mij bericht, dat het kasteel verloren was gegaan
en dat de stad nog stand hield. Onrrliddellijk gaf ik infanterie en cavalerie uit
Roos~ndaal en Ant\;yerpen opdracht te hulp te snellen, waarop ze uiteraard waren voorbereid. De conunandant van Roosendaal had 150 man voetvolk ter beschikking en de compagnie aldaar gelegerde arkebussiers. Kolonel Mondragán l1
had uit het Antwerpse kasteel 300 Spaanse infanteristen gehaald en hen met
twee compagnieën lansiers naar Breda gestuurd, maar geen van beide groepen
kwam op tijd. Aangezien, zoals ik heb gezegd, ons krijgsvolk Breda verlaten
had, ontmoetten ze elkaar onderweg en moesten ze terugkeren naar hun posten,
ook al omdat men reeds bevel had gegeven dat een grote hoeveelheid cavalerie
bijeenbracht moest worden en dat Carnilo Capiçuca met zijn tercio, dat in SintAmands lag,12 op weg moest gaan met zoveel mogelijk krijgsvolk uit
Dendermonde om op alles voorbereid te zijn.

80

Jaarboek De Oranjeboom 45 (1992)

Parma blijkt vooral te vrezen, dat het kwaad zich zal uitbreiden over Westbrabantse
plaatsen als Roosendaal, Steenbergen, Wouwen het Hollandse Geertruidenberg en
hij besluit met de troostrijke woorden:
Dit zijn oorlogsongevallen, die altijd voorkomen en vooral in het huidige tijdsgewricht en die onze Heer toestaat vanwege onze zonden, maar, als we die straf,
zoals dat hoort, van zijn gezegende hand aanvaarden, dan kunnen we heel goed
de verwachting koesteren, dat hij ons vanwege zijn grote barmhartigheid zal
troosten en aan Uw Majesteit de genoegdoening en de overwinningen zal gunnen, die uw grote christelijkheid verdient. 13
Daarna stelt Parma de koning gerust met de mededeling, dat de kapiteins en
overige officieren van het Bredase garnizoen zijn aangehouden en dat ze rekenschap
zullen moeten afleggen over hun gedrag en dat, als ze zich niet kunnen verantwoorden, ze gestraft zullen worden om de overigen als voorbeeld te dienen. Er vallen
hierbij twee dingen op, namelijk dat Farnese verzwijgt, dat er verschillende soldaten
hadden weten te ontsnappen en dat de markies van Ventimiglia, die de stad uitvluchtte, vanwege zijn jeugd en bloedverwantschap met de hertog van Terranova,
gouverneur van Milaan, werd begenadigd. Volgens Carnero gebeurde dit pas, toen
Ventimiglia op het punt stond het schavot te bestijgen. 14

1.2. Paolo Rinaldi (B)
Als een onmiddellijke reactie op de verrassing door het Turfschip mogen we
ook beschouwen wat daarover geschreven staat in het Liber relationum, een lijvig manuscript in groot folio, dat aan het einde van de zestiende eeuw moet zijn voltooid. 1s
De volledige Latijnse titel betekent: Boek van het relaas der daden. die in de Nederlanden.
en. elders verricht zijn door de Hooggeboren Heer Hertog Alessandro Famese. Ondanks zijn
Latijnse titel, is het manuscript, thans in bruikleen op het Algemeen Rijksarchief te
Brussel, in het Italiaans gesteld. Prof. Van der Essen van de Leuvense universiteit
heeft aannemelijk weten te maken, dat de auteur ridder Paolo Rinaldi moet zijn geweest, een vriend van de hertog van Parma, die Alessandro Farnese waarschijnlijk
reeds voor de slag bij Lepanto (1571) tot aan diens dood begeleidde. 16 Als aventurero
(eigl. avonturier) hoorde hij tot de schaar van uitverkoren edelen die Parma rond
zich verenigd had en die deel uitmaakten van zijn burgerlijk en militair huis.
Dergelijke aventureros namen als vrijwilliger en buiten het gewone leger deel aan de
strijd, waarbij ze dikwijls, gegroepeerd rond de opperbevelhebber, het gevaar zochten zonder zich veel om de krijgsdiscipline te bekommeren. Ze volbrachten ook politieke en diplomatieke missies en vergezelden hun heer overal en altijd. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat Rinaldi zoveel bijzonderheden over Farnese en de oorlog in de Nederlanden tijdens diens gouverneurschap kon verzamelen. Van der Essen
aarzelt niet te zeggen, dat het relaas van deze aventurero dat van alle andere zestiendeeeuwse militaire schrijvers verre overtreft en noemt het verslag van de verrassing van
Breda schilderachtig en gedetailleerd. 17
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1.3. Cesare Campana (1602) (C)

De bejaarde polygrafe geschiedschrijver Cesare Campana (ca. 1540-1606) uit
Vicenza, gelegen aan de voet van de Venetiaanse Alpen, is het bekendst als schrijver
van een wereldgeschiedenis en van een door zijn zoon voltooid boek over Filips 11. 18
Hij schreef ook uitvoerig over het Turfschip in zijn Della C,.terra di Fiartdra (Over de
oorlog in de Nederlanden, 3 dIn., 1602), een werk dat hij, zoals hij onomwonden
verklaart, samenstelde ter verdediging van de godsdienst van de korting van Spanje. 19
Hij geeft het eerste uitgebreide gedrukte verslag van de verrassing van Breda, waarbij
hij de feiten geordend heeft met behulp van Staatse bronnen. Tevens verschaft hij allerlei nieuwe informatie.

1.4. Luis de Bavia (1608) (D)

De oudste ons bekende reactie in het Spaans op de verrassing van Breda is van
de hand van DL Luis de Bavia, die er een onderzoek aan wijdt in het boek over het
pontificaat van Gregorius XIV, de 233ste paus. Of,choon geboortig uit MessÏ1la
(Sicilië), dat tot het Spaanse rijk behoorde, woonde Bavia vele jaren in Spanje. Hij
was daar kapelaan van koning Filips III in diens Koninklijke Kapel te Granada, waar
het Katholieke Koningspaar Ferdinand en 1sabella begraven ligt. Bavia's
Turfschipverhaal komt voor in deel III van de 'Pauselijke en katholieke geschiedenis', een werk in 6 delen van verschillende schrijvers (1606-78).20 Dat Bavîa zoveel
aandacht besteedt aan de aanslag op Breda mag eigenlijk wel verwonderlijk heten,
want het betrof hier geen kerkelijke gebeurtenis en geen overwinning voor de
Spaanse kroon maar een nederlaag, een lotswisseling die maar één dag in beslag nam
en dat terwijl Bavia met geen woord rept over het vier jaar durende beleg van
Oostende (1601-04), een Staatse nederlaag. De verklaring zal wel zijn (1) het sensationele karakter van de gewaagde krijgslist; (2) de opzienbarende gebeurtenissen in
Oost-Europa aan het begin van de zeventiende eeuw -een katholiek op de tsarentroon!- eisten alle aandacht op. Wat Bavia daarover vertelt heeft verschillende
Spaanse toneelschrijvers uit die tijd geü1spireerd en mondde uiteindelijk uit in
Calderón's meesterwerk La vida es sueFio (Het leven een droom, 1632).21 Vanwege
zijn kortheid valt het niet mee het Turfschipverhaal van Bavia te plaatsen. Er is geen
enkele overeenkomst met Rinaldi te vinden en maar één enkele opvallende met
Campana, n.L waar eerstgenoemde zegt, dat Parma het garnizoen van Breda van
goed krijgsvolk voorzag: en dat was van groot belang om de vrijheid der Staatsen te
beteugelen en de strooptochten die ze in de buurt ondernamen. Campana noemt
Breda een zeer belangrijke plaats om de garnizoenen van de naburige vestingen te
beteugelen en om als rugdekking van Geertruidenberg te dienen.

1.5. Antonio de Herrera y Tordesillas (1612) (E)

De grote Spaanse historicus Antonio de Herrera (Cuéllar, provo Segovia 1559 -
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17. Détail van een gravure van Romeyn de Hooghe (1681-82), getiteld Principio de! si/io de A/"lberes (Begin
van het beleg van Antwerpen) naar tekeningen van Juan de Ledesma. A: AJessandro Farnsese neemt
als eerste het houweel ter hand om het kanaal van Gent naar Antwerpen te graven. Zijn voorbeeld
wordt door verschillende oHicieren gevolgd. 13: het dorp Stabroek ten n.o. van Antwerpen

18. Détail van dezelfde gravure: Parme (G) onrvangt de ridderorde van het Gulden Vlies uit handen van
de graaf van Mansfeld (H) in tegenwoordigheid van de bisschop van Ieper (I). De officieren (K) bieden hem een geschenk aan. De plechtigheid heeft plaats op het bolwerk van Sint FiJippus bij de gelijknamige kapel (L).
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Madrid 1625) was eerst secretaris van de onderkoning van Napels en daarna officieel
kroniekschrijver van Spanje en Spaans-Am.erika onder Filips 1I, III en IV. Sommigen
beschouwen zijn Decaden of Algernene geschiedenis van de Castiliaanse daden op de eilanden en het vasteland van Amerika (1601) als zijn hoofdwerk. Anderen zien zijn
Algemene wereldgeschiedenis ten tijde van konin//, Filips IJ van 1559 tot 1598 als zijn beste
werk, waarvan deel I en II verschenen in 1601 en deel III, dat de jaren tot 1598 bestrijkt, in 1612. Hierin is een heel hoofdstuk gewijd aan de verrassing van Breda. Hij
schreef in overeenstemming met de klassieke normen van het hum.anisme, maar verliest zich soms in een veelheid aan historische bijzonderheden, waardoor zijn stijl
wijdlopig en slordig wordt. Ondanks het officiële karakter van zijn schrijversschap
vertroebelt zijn monarchistische nationalisme niet zijn heldere kijk op de feiten. 22
Toch zien we in zijn versie van het Turfschipverhaal dat, afgezien van weglatingen
en toevoegingen en compositorische verbeteringen, geheel steunt op die van
Campana. Zijn aanvullingen zijn steeds van nationalistische aard zijn. Zo levert hij
kritiek op de Italiaanse ruiters die niet te voet wilden vechten, zoals hun Spaanse collega's wél zouden hebben gedaan. Ook hekelt hij Parma's beleid, dat belangrijke
vestingen als Breda en Geertruidenberg toevertrouwde aan Italianen die geen onderdanen waren van de koning, zoals de Spanjaarden en Napolitanen.

1.6. Francesco Lanario d'Aragona (1615) (F)
Hertog Lanario's boek over de Oorlogen in de Nederlanden verscheen voor het
eerst in het Italiaans onder de titel Le Cuerre di Fiandra, breuemente narrate bij
Verdussen in Antwerpen (1615). Het werd herdrukt in Milaan (1616), Venetië
(1616) en Palermo (1624). Het werd in het Frans vertaald als 'Historie des guerres de
Flandre' (1618) en in het Spaans als Las Cuerras de Flandes (1623). De auteur verspaanst zijn naam nu tot Francisco Lanario y Aragón. Het werk, dat oorspronkelijk
werd opgedragen aan de intussen overleden aartshertog Albrecht van Oostenrijk,
souverein der Nederlanden, werd in de Spaanse versie toegeëigend aan Olivares, de
eerste minister van Spanje. In het Spaans schreef Lanario ook de Spiegel van de hertog
van Alcalá (1628) en twee vrome verhandelingen (1629). Hij vervulde verschillende
belangrijke zendingen tussen de hoven van Madrid en Parijs.23 Lanario maakt het in
de opdracht van Las Guerras de Flandes duidelijk, dat de Nederlandse onlusten veroorzaakt werden door de ketterij en de eerzucht, die leidden tot de ontrouw van
prinsen en provincies. In het voorwoord aan de lezer zegt deze hertog van het
Italiaanse Carpignano, ridder in de orde van Calatrava, en lid van "de Raad van de
Oorlog en van die der Nederlanden van de Koning van Spanje", dat hij zelf in de
Lage Landen heeft gestreden en dat hij aldegenen die erover hebben geschreven
heeft gelezen, evenals de meest persoonlijke mededelingen daarover en geheime papieren. Bij het verwerven van deze gegevens over wat hij niet aarzelt de grootste gebeurtenissen van dit soort in de hele wereld te noemen, probeert Lanario zo kort
mogelijk te zijn. Hij verklaart verder, dat hij zijn boek vanuit de Antwerpse editie
heeft laten vertalen, omdat hij zich in Spanje bevond en een of andere dienst wilde
bewijzen aan die onoverwinnelijke natie. 24 Uit het beknopte Turfschipverhaal van
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Lanario valt misschien op te maken, dat hij niet overdrijft, als hij zegt, dat hij aldegenen gelezen heeft die over de Nederlandse oorlogen hebben geschreven. Invloed
van Campana en HelTera kan spreken uit het feit, dat het initiatief tot de aanslag van
de schipper en niet van Maurits uitgaat en uit de mededeling, dat de graaf van Holac
[=Hohenloh] 3 uur later kwam met 300 man voetvolk, waarbij opgem.erkt moet
worden, dat die tijdspanne van 3 uur niet genoemd wordt door Herrera.

1.7. Alonso Vázquez (1610-24) (G)
Het boek over de Gebeurtenissen. in de Nederlanden en Frankrijk ten tijde van
A/essandro Farnese bevat de oorlogsherinneringen van kapitein Alonso Vázquez tijdens het gouverneurschap van de hertog van Parma in de Lage Landen (1577-92).25
Het manuscript, dat vermoedelijk tot stand kwam tussen 1610 en 1624,26 vertelt de
krijgsgebeurtenissen gedurende die 16-jarige regeerperiode van Alessandro Farnese in
de vorm van Anna/es ofjaarboeken, d.w.z. dat ieder hoofdstuk de voornaamste feiten
van een bepaald jaar bevat. Al evenaart zijn stijl niet die van Tacitus, toch wordt cr
gezegd, dat hij Bernardino de Mendoza's Cormnentarios (1592), die de Nederlandse
geschiedperiode 1567 en 1577 omvat, stilistisch overtreft, terwijl zijn pen Salustius in
adel en bevalligheid zou evenaren. 27 Zoveel is zeker, dat Los Sucesos een leemte vullen in de Spaanse geschiedschrijving over de Nederlandse oorlogen die loopt van
1578 tot 1592 en die gedeeltelijk overlapt met Coloma's verhaal dat de jaren 1588
tot 1599 bestrijkt. De inhoud van Los Sucesos boeit vanwege de vele exclusieve details die Vázquez geeft over het leven en de oorlog in de Nederlanden in een stijl,
die wel allure heeft, maar die dikwijls hindert door veel te lange zinnen, waar kop
noch staart aan zit. Vázquez was geboortig uit Toledo,28 het kerkelijke centrum van
Spanje, dat volgens de opvattingen van die tijd de dapperste soldaten leverde. 29 In de
biografische aantekeningen over de slotvoogden, ntilitaire gouverneurs en andere
speciale soldaten noemt hij zich een gunsteling van Parma, omdat die hem sergeantmajoor nLaakte van een compagnie die zonder kapitein of vaandrig was, iets wat
waarschijnlijk plaatsvond in het vOOljaar van 1589, toen Vázquez bij Zevenbergen
lag. 3o Over zijn cauière vóór die datum vernemen we in die biografie verder niets,
maar wél uit zijn 'AmLales'.31
Het is belangrijk te weten, onder welke kapiteins en kolonels Vázquez diende.
Want, als we aannemen, dat hij, zoals voor de hand ligt, met hen meetrok, dan kunnen we zijn itinerarium min of meer vaststellen, zodat we te weten komen, welke
steden en landstreken hij kende en hoe we zijn mededelingen over de Nederlanden
in het algemeen en die over Breda in het bijzonder moeten beoordclen. 32 We beperken ons hier tot die passages waarbij hij zichzelf en zijn sel'1!icios (diensten aan het koninklijke leger) nadrukkelijk noemt. In 1584 verricht hij drie heldendaden. In het
Kleefse doodt hij met een hellebaard de geduchte ketter Bartoio, een kapitein van
Willem van Oranje, die door de Spanjaarden Ijzeren Arm werd genoemd. Bij een
dijkdoorbraak in de buurt van KalIo voert hij met twee andere soldaten, van wie er
een verdrinkt, ongewapend een verkenning uit. Bij Vilvoorde verdedigt hij uitein-
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19. Het Beleg van Grave, détail van een prent van Romeyn de Hooghe naar een tekening van J. de Ledesma (zie aant. 36 en 37).
Onder A van Hortigosa, dat de porige Vázques (C) met zijn helmbos aan de Engelsman ontwringt zonder hem te doden, ofschoon
de Engelsen van graaf Leicester musketten en pieken richten op zijn borst. Links een Britse vlag met de lerse lier als embleem en op
de grond de gedode Vega (E) (KBG).
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delijk in zijn eentje een fort. Bij al die akties is hij een gewoon soldaat in de compagnie van kapitein Don Sancho Martinez de Leiva, een zoon van de onderkoning
van Navarra. In 1578 was Don Sancho sergeant onder zijn broer Don Alonso vanuit
Italië de landvoogd der Nederlanden Don Jan van Oostenrijk te hulp gesneld. 33 Don
Sancho behoorde tot het roemruchte, in de vijftiende eeuw opgerichte Spaanse teräo
vÎf:jo (oude regiment), dat van 1582 tot augustus 1584 onder tl"laestre de ca/npo (kolonel) Pedro de Paz uit Galicië stond, die sneuvelde bij het beleg van Dendei:monde. 34
Op 26 augustus 1584 werd hij in die kwaliteit opgevolgd door kapitein Don Juan
del Águila, gouverneur van Nieuwpoort, terwijl de compagnie lichte ruiterij werd
toegewezen aan Don Sancho, die ook kapitein was van de arcabussiers of busschieters en van zijn regiulent (Vázq. I 511-2). Op die datum viel Sancho's compagn.ie
toe aan vaandrig Baltasar de Hortigosa, zodat Vázquez nu onder laatstgenoemde
diende. Don Sancho bleef waarschijnlijk kapitein van de lichte ruiterij. In 1586 ging
hij tenminste lTlet zes compagnieën overwinteren in Munsterland (Il 12, 229).
Onder Hortigosa verrichtte Vázquez een van zijn roemrijkste daden, die vereeuwigd werd in een tekening van kapitein Ledesnla en een prent van Romeyn de
Hooghe, die het enige ons bekende portret van de soldaat-schrijver bevat. De
Rom.einse jeZLüet Famiano Strada geeft in de tweede decade (1647) van zijn beroemde De bello Belgico (Over de Nederlandse oorlog)35 een uitvoerig verslag van de
heldendaad, waarbij hij duidelijk steunt op het verhaal van Vázquez zelf.36 Tussen 14
en 23 april 1586 wist onze soldaat-auteur tijdens het beleg van Grave het vaandel
van Hortigosa tegen de aanstormende vijanden in veiligheid te brengen, nadat sergeant Vega, de verdediger van de banier, gesneuveld was, een aktie waarbij Vázquez
met een piekstoot ernstig werd gewondY Tijdens het ontzet van Zutphen in oktober 1586 onderscheidde hij zich bij een piekeniersgevecht van man tegen man (ll
223).
In het najaar 1587 waren er grote veranderingen in de samenstelling van de koninklijke legers door de aankomst van een regiment in Spanje aangeworven infanteristen, rekruten die vanwege hun opleiding gelijkelijk over de ervaren compagnieën
moesten worden verdeeld. Vázguez kwam. nu onder kapitein Juan de Zornoza y
Guisasa te Nieuwpoort in garnizoen te liggen met de hooggekwalificeerde restanten
uit de vendels van de Leiva's en de nodige onervaren rekruten (Il 317-8). In het
voorjaar van 1588 verbleef Vázguez nog altijd te Nieuwpoort, waar het garnizoen
belast werd met het organiseren van allerlei feesten ter ere van de Engelse gezanten
van Elisabeth I, die met Parma over wapenstilstand of vrede kwamen onderhandelen,
maar op antwoord moesten wachten uit Madrid (Il 330). Begin mei 1588 kreeg Del
Águila, die zwaar gewond was bij het beleg van Sluis, van Parma te Brugge toestemming om naar Spanje terug te keren. Hij werd opgevolgd door Don Juan Manrigue
de Lara een broer van de hertog van Nájera (Il 334). De moeilijkheden begonnen
zich voor Farnese nu op te stapelen. Hoezeer hij ook gepoogd had de korting van
zijn opzet af te brengen,38 nu moest hij op last van hem een driefrontenoorlog voeren tegen de Opstand in de Nederlanden, tegen Frankrijk en tegen Engeland. Zijn
invasievloot kon geen zee kiezen, omdat de Hollanders de haven van Duinkerke
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blokkeerden. Na de ondergang van de Annada in augustus mislukte op 22 oktober
1588 de overval op Bergen op Zoom waarbij Don Luis de Godoy, kapitein van het
tacio van Don Sancho, om het leven kwam. Vázquez werd nu tot sergeant gepromoveerd en waarnemend kapitein van de verweesde compagnie. Spoedig ervoer hij
echter, dat zo'n hoge functie ook nadelen met zich meebracht. Nadat de
Spanjaarden Zevenbergen hadden bezet, ontstond er tussen 20 maart en 13 april
1589 door de nalatigheid van een Catalaanse soldaat brand in een aantal huizen tussen dat dorp en de stad Breda. Panna liet daarop Vázquez vastzetten, tot dat de
Catalaan zich had overgegeven. 39 Het is niet waarschijnlijk, dat de soldaat-auteur in
die tijd in Breda is gevveest, want dat kende van 1583 tot 1590 een Italiaans garnizoen. 40
Onze sergeant-auteur stond thans evenals voor 1586 weer onder Don Sancho,
maar beiden hadden ze nu een hogere rang. Op 10 augustus 1589 ging Vázquez, die
in de officierloze compagnie van wijlen Godoy de functie uitoefende van sergeantmajoor, als waarnemend kapitein, van Turnhout naar Antwerpen om vandaar met
drie vendels een geldzending van twee maanden soldij naar het leger te begeleiden.
Alexander Farnese, die ziek lag te Spa, had eindelijk bij de Antwerpse kooplui een
lening weten los te peuteren, zodat het leger kon uitrukken ondanks het late seizoen.
Zes regimenten van diverse naties, waaronder het tercio lliejo van Don Sancho, trokken o.l.v. graaf Karel van Mansfeld naar de Bommelerwaard en het eiland van Buren.
Maar bij de overgave van de vesting Heel sloeg een deel van het oude regiment aan
het muiten. De compagnie van Vázquez samen met vier andere vendels van Don
Sancho betuigden hun aanhankelijkheid aan de graaf en wezen erop, dat er bij hen
geen man ontbrak. Verontwaardigd over het feit, dat er voor het eerst in de illustere
geschiedenis van het tacio een muiterij was geweest die niets met achterstal1ige soldij
te maken had, maar al1es met onwil, liet Don Sancho acht van de ergste raddraaiers
terechtstel1en, waannee hij o.a. een trotse Vázquez belastte. 41 Ofschoon de opstand
maar één dag duurde, wist de lastige graaf met zijn opvliegend karakter bij Parma gedaan te krijgen, dat het tercio lli~io werd ontbonden, zeer ten verdriete van Don
Sancho. 42
Op 1 februari 1590, dus een maand voor de overval met het Turfschip, werd
het onderbezette regiment van Manrique naar Kortrijk en Menen gezonden. Daar
zou het versterkt worden met acht vendels van bet opgeheven oude tercio. Een deel
van het eerstgenoemde, dat veel ontberingen had doorstaan, sloeg onderweg aan het
muiten en maakte zich op 23 februari meester van Kortrijk en Menen. De officieren
werden eruit gegooid en zochten samen met enkele loyale soldaten die via de muur
wisten te ontsnappen hun toevlucht in Nt/estm Seriora de Hao (=Hal1e), op 17,5 km
van Brusse1. 43 De soldaten van Don Sancho, zich van geen kwaad bewust, vernamen
op weg naar Kortrijk, wat er was gebeurd en weigerden zich bij de opstand aan te
sluiten. Volgens Vázquez, die zich waarschijnlijk tenüdden van hen bevond, was
Don Sancho evenmin schuldig aan de muiterij in de Bommelerwaard als Manrique
aan die te Kortrijk en Menen en kreeg Alexander grote spijt, dat hij het tercio I/iejo
had laten ontbinden. 44 Merkwaardigerwijze noemt Vázquez zich in deze passage een
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kind van Manrique's tercio en beweert hij, dat hij bijna de hele tijd, dat hij in de
Nederlanden vertoefde, bij hem in de leer was, zulks in tegenspraak tot de mededelingen die hij elders in Los Sucesos doet. Daaruit blijkt, dat bjj, afgezien van een periode van twee maanden (van mei tot 12 juli 1590), maar een jaar (ongeveer van
april 1588 tot april 1589) tot zijn regiment behoorde. Dat jaar was wel beslissend,
want kort daarop werd hij bevorderd. Veel langer stond hij onder het bevel van de
zeer door hem bewonderde Don Sancho, maar hij noemt zich geen leerling van het
tercio viejo. De reden is rnisschien, dat hij vond, dat Manrique's reputatie nog meer
geschokt was dan die van Don Sancho, telwijl het opvalt, dat in de autobiografische
gegevens die her en der in Vázquez' werk te vinden zijn de nadruk ligt op de hogere
functies die hij in zijn latere carrière bekleedde.
Tijdens de aanslag op Breda bevond Vázquez zich waarschijnlijk bij de loyale
troepen te Halle. Maar in mei 1590 dirigeerde Parma hen naar Kortrijk. Daar moesten ze proberen de muiters onder de duim te houden en ben voorbereiden op de
campagne tegen Frankrijk (II 462-3). Vázquez was nu terug in het tercio van
Manrique, dat ook in de Bommelelwaard was geweest, maar zonder de kolonel, die
zich had laten vervangen door kapitein Diego de Ávila Calderón, die volgens
Vázquez Don Sancho had zwartgemaakt bij Alexander. 45 Kort voordat het tercio, dat
de naam droeg de las Victorias, omdat het Parma zoveel ovelwinningen bezorgde, op
12 juli 1590 naar Guise bij Saint-Quentin vertrok, kwam het onder aanvoering van
Don Antonio de ZÜfiiga te staan (II 473, 526). Omstreeks 7 september van dat jaar
neemt Vázquez deel aan de innel11.ing van de stad Corbeil ten zuiden van Parijs. Hij
is dan vaandrig in de compagnie van Hernando de Isla, kapitein van Züfiiga, en vermeldt trots, dat vijf van zijn vrienden zich door hun dapperheid hebben onderscheiden. 46
In de autobiografische schets aan het einde van Los Sucesos herhaalt Vázquez, dat
hij als sergeant een officierloze compagnie van Don Sancho bestuurde en hij karakteriseert zijn onafhankelijke geest door te zeggen, dat hem dat beter beviel dan kapitein te zijn van een of andere generaal. Hij had, zo zegt hij, in 39 jaar onafgebroken
dienst ter ere van God, vaderland en koning veel bloed vergoten,47 maar nooit zijn
vaandel verlaten:
Hij was kapitein van de piekeniers in de provincie Bretanje 48 en van de arkebussiers op de Koninklijke Armanda op de Oceaan, hoofd en gouverneur van alle
opvarende garnizoenscOlnpagnieën, die onder het bevel stonden van Don Diego
Brochero de Anaya. 49 Hij was entretenido 50 bij de onderkoning van Aragón en
beheerde in opdracht van de koning het kasteel van Jaca tijdens de afWezigheid
van kolonel Don Fernando Girón en later het Koninklijk Paleis La Aljaferia te
Zaragoza. Thans is hij sergeant-majoor van het krijgswezen in de stad en provincie Jaén (III 416).
We hebben geprobeerd het leven van Vázquez te reconstrueren aan de hand van
de mededelingen die hijzelf doet, de enige die ons ter beschikking staan. Hij kende
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West-Brabant vrij aardig, o.a. de streek tussen Zevenbergen en Breda, waaruit het
Turfschip vertrok. Tweemaal wijst hij erop, dat die twee plaatsen dicht bij elkaar liggen, eenmaal met precisering van de af'>tand (3 mijl). Het verhaal kent hij van horen
zeggen en uit schriftelijke documenten. In de inleiding van Los Sucesos noemt hij
twee bronnen van zijn werk die hij ook voor zijn Turf,>chipverhaal gebruikt kan
hebben, n.l. de Historia Pontif7cal van Bavia, deel III (1621) en de Historia 5;eneral
(1601 en 1612) van Antonio de Herrera. 51 Vázquez heefi: waarschijnlijk gebruik gemaakt van Bavia's Turf,>chipverhaal. Ze besteden beiden veel aandacht aan Maurits'
schijnbeweging vanuit Zevenbergen tegen Geertruidenberg, waardoor Odoardo zich
weg liet lokken uit Breda. Het initiatief tot de verrassing van Breda gaat bij beiden
uit van de stadhouder, niet van de schipper. Verder is het, alsof Vázquez reageert op
Bavia's voorstelling van zaken, dat Maurits zich nogal autoritair t.O.V. de schipper
zou hebben gedragen: 'Hij vroeg hem deels met beloften, deels met bedreigingen
om 80 man in zijn boot te verbergen'. De militaire auteur daarentegen merkt lakoniek op, dat het nauwelijks nodig is Nederlanders tot zo iets te dwingen, als ze de
koning een hak kunnen zetten. Ook lijkt de zin: 'al had PauloAntonio tevoren de
ronde gedaan, het haalde niet veel uit' een verkorting van enkele zinnen van Bavia,
die nergens zo te vinden zijn. Daarentegen is er in Vázquez' relaas geen invloed van
Rinaldi, Campana en Herrera te bespeuren, of'>choon we menen, dat hij bij zijn verhaal over het beleg van Maastricht van 1579 wel het Liher relationllm heeft benut (zie
onze n. 26). Wat vooral bij Vázquez opvalt zijn de vele oorspronkelijke gegevens en
COlnn1entaren.

1.8. Carlos Coloma (1622) (H)
Reeds jong nam Coloma (Alicante 1566 - Madrid 1637) deel aan de verovering
van Portugal. Van 1588 tot 1599 streed hij in de Nederlanden, waar hij vanwege zijn
dapperheid bevorderd werd tot kapitein, sergeant-majoor (1597) en koloneP2
Aangezien er geen militaire academies waren, moest een adellijke jongeman als hij
als gewoon soldaat beginnen, waarbij de kansen op promotie natuurlijk gunstiger
waren dan bij jongelui van burgelijke herkomst. Hij veroverde Hulst (1596) en
Bommel (1599). In mei 1599 stelde hij voor Breda aan te vallen. 5s In 1600 werd hij
gouverneur van Perpignan, maar tegen het einde van het Twaalfjarige Bestand was
hij terug in de Nederlanden als gouverneur van Kamerijk (1618) en adviseur van het
Aartshertogelijke paar. Hij nam deel aan de inval in de Palts en was tweemaal ambassadeur in Londen. Tijdens het beleg van Breda (1624-25) vertoefde hij in de omgeving van de stad en hij was aanwezig bij de Overgave en de intocht van de Infante. 54
Na het vertrek van Spinola naar Madrid Qanuari 1628) was hij samen met Hendrik
van den Berg waarnemend opperbevelhebber van het koninklijke leger in de
Nederlanden, vooral belast met de verdediging van de grenzen met Frankrijk. In
1631 ontzette hij de stad Brugge, waarover hij een uitvoerig verslag schreef. 55 In
1632 verdedigde hij Antwerpen tegen de Hollanders. De laatste jaren van zijn leven
bracht hij door aan het hof te Madrid, waar hij lid was van de I~aad van State.
Behalve staatsman, diplomaat en militair was de veelzijdige Colom.a ook een schrij-
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ver van betekenis. Hij maakte een elegante vertaling van Tacitus' Opera, een prachtige stijloefening voor zijn boek Las Guerras de las Estadas Baxas (De Oorlogen van de
Lage Provinciën), waarvan de eerste druk in 1622 verscheen. Meer bekend zijn de
herdrukken, die in Ant\;yerpen uitkwamen in 1624, 1625 en 1635. Het boek wordt
vanwege zijn eenvoud, precisie en waarachtigheid als een meesterwerk van de
Spaanse geschiedschrijving beschouwd en kon met zijn Tacitiaanse stijl een model
zijn voor Hoofts Nederlandsche Histarien. 56 Fruin noemt Coloma een welonderricht
en geloofwaardig schrijver, die inlichtingen kreeg van invloedrijke mensen als Diego
en Ibarra, inspecteur generaal van het koninklijke leger in de Nederlanden (159399).51 Of Coloma tussen 1588 en 1590 in Breda met zijn Italiaanse bezetting heeft
vertoeft, is t\;yijfelachtig. Wel besteedt het begin van Boek III van Las Guerras veel
aandacht aan het Turf,chip.
Coloma heeft hiertoe nusschien HelTera geraadpleegd, maar dan toch de stijl ervan verbeterd en veel toegevoegd en weggelaten. In ieder geval heeft hij Campana
niet veel benut, want de stukken die Herrera heeft overgeslagen, ontbreken met een
enkele uitzondering ook bij Coloma. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de gelijkenis met Herrera ook het gevolg kan zijn van een gemeenschappelijk gebruik bij
Coloma en Campana van de Histaria Belgica van Em. van Meteren, in de Latijnse
vertaling (1598), gemaakt naar de Duitse editie (1598), die gedrukt werd voor het
Nederlandse origineeL58 Van de drie nationalistische toevoegingen van Herrera kan
er maar één b~j Colom.a zijn beland, die waarin Parma's voorkeur voor Italiaanse militairen wordt gelaakt. Maar Coloma voert hierbij heel andere argumenten aan, zodat
het t\;yijfelachtig is, of luj het relaas van de kroniekschrijver werkelijk heeft gebruikt.
Meer overeenkomsten zijn er met de manuscripten van Vázguez en Rinaldi, b.v.
wanneer hij luitenant Tarlatini een soldaat van aanzien onder zijn landgenoten
noemt (B,H,]). Voor de vroegere carrière van die terechtgestelde heeft vooral
Rinaldi woorden van waardering over, als hij zegt, dat hij luitenant van een compaglue ruiters was: 'die bij andere gelegenheden prachtige heldendaden had venicht
en dat hij een edelman was en: 'een soldaat van meer naam dan de anderen'.
Coloma's opmerking, dat Maurits op de hoogte was van de geringe nauwlettendheid: 'die er (...) bestond in het doorzoeken van de schepen' wordt wel door Rinaldi
gesuggereerd, maar niet uitgesproken. Vázguez daarentegen zegt, dat Maurits had
vernomen, hoe onbekonllilerd de Italianen van het Bredase garnizoen leefden. In de
boven geciteerde zin uit Coloma hebben we de zinsnede 'ondanks het door
Lanciavecchia gegeven bevel' weggelaten. Deze kan afkomstig zijn uit Campana, die
er de nadruk op legt, dat de gouverneur gewaarschuwd had geen schepen ongecontroleerd binnen te laten. Deze waarschuwing is niet bij Herrera te vinden. Dit wat
de vreemde invloeden op Coloma betreft. Maar hij biedt ook gegevens die nergens
anders te vinden zijn en waarover hij als ambassadeur en raadgever van het
Aartshertogelijke paar te Brussel kan hebben beschikt. Dit alles gevoegd bij zijn zeer
persoonlijke stijl maakt zijn relaas een van de aantrekkelijkste van de SpaansItaliaanse historiografie.
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1.9. Antonio Carnero (1625) (I)
In het voorwoord van zijn 'Geschiedenis van de burgeroorlogen die in de
Provinciën der Nederlanden hebben plaatsgevonden', verschenen bij Jan van
Meerbeek in Brussel (1625) verklaart Antonio Camero, dat hij van het begin van
1585 in de Nederlanden gevestigd was en dat hij bij de meeste krijgstochten aanwezig was en dat hij geschiedenissen over de Opstand had gelezen van Spaanse, Franse
en Italiaanse schrijvers. Geen enkele Spaanse auteur had volgens Camero een doorlopende geschiedenis van de Nederlandse oorlogen "tot op heden toe" geschreven.
We moeten hem daarin gelijk geven, met deze restrictie, dat "tot nu toe" niet 1625,
maar 1609 betekent. 59 Stylistisch is Camero de mindere van Coloma en in tegenstelling tot deze nam hij niet deel aan de oorlogshandelingen die hij beschrijft, want hij
was topambtenaar. Tot 1584 was hij hoofdbetaalmeester bij de graaf van Olivares. In
1585 werd hij inspecteur bij het Koninklijke leger in de Nederlanden en in 1587
volgde hij zijn oom AlOllS0 Camero op als betaalmeester van het Spaanse leger in de
Nederlanden. Van 1589 tot 1595 vervulde AlOllS0 die functie opnieuw. Om.streeks
1610 was Antonio Camero betaalmeester bij de artillerie in Lombardije. Van 1622
tot 1631 was hij weer in de Lage Landen. Ter beloning van zijn diensten werd hij
ridder in en procurator van de orde van Calatrava, een van die vier Spaanse ridderorden, die hele landstreken in hun bezit hadden. Lope de Vega prees hem in zijn
dichtbundel Laurel de Apolo (Laurier van Apollo, 1630).60 Omdat hij in het voorwoord van zijn werk geen gewag maakt van zijn verblijf in Italië, terwijl het blijkens
de titelpagina maar tot 1609 gaat, zou men kunnen veronderstellen, dat het in 1609
of kort daama grotendeels werd geschreven. De opdracht aan de Aartshertogin wijst
overigens op een voltooiing in 1622 en volgende jaren. Aan de Bredase krijgslist
wijdt Camero een heel hoofdstuk, waaruit blijkt, dat hij dienaangaand over veel informatie beschikte. Ofschoon hij gedrukte bronnen geraadpleegd heeft, verstrekt hij
verschillende inlichtingen die naar ons beste weten nergens anders te vinden zijn.
Zijn verhaal gaat met toevoegingen, weglatingen en verbeteringen in stijl en
compositie grotendeels terug op Campana. Dit blijkt o.a. uit allerlei gegevens die hij
vermeldt en die wél bij de Italiaanse historicus voorkomen, maar niet bij Camero's
andere voorgangers met een uitvoerig relaas zoals Rinaldi, Herrera en Coloma: (1)
Odoardo Lanciavecchia was een der meest ervaren Italiaanse soldaten en hooggeacht
om zijn moed. Rinaldi zegt ongeveer hetzelfde, maar voegt er de schaduwzijden van
zijn karakter aan toe: opvliegend, genadeloos en nepotistisch; (2) Odoardo was bezig
met de aanleg van het fort Steelhoven bij Geertruidenberg; (3) de zin van de spelende sergeant die de inspectie van het Turfschip moest verrichten is bij Herrera geheel
ontspoort, niet bij Camero en Campana; (4) voordat de schepen het kasteel binnen
mochten nlOesten ze altijd eerst op het Reigersbosch worden geïnspecteerd.
Odoardo had vanuit Geertruidenberg nog gewaarschuwd ze vooral goed te doorzoeken; (5) in de stad heerste grote verwarring onder de kapiteins; (6) Paolo Antonio
Lanciavecchia moest zich tenslotte overgeven. Bij Rinaldi gebeurt dit, zonder dat hij
tevoren tegenstand heeft geboden.
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Voor Camero is de Staatse Neolatijnse bron soms dichterbij dan de Spaanse.
Gezien het feit, dat we verder geen invloed van Herrera op zijn Turfschipverhaal
hebben kunnen ontdekken, concluderen we, dat Van Meteren's Historia Belgica als
gemeenschappelijke bron fungeerde van de betaalmeester en de kroniekschrijver,
wanneer ze beiden mededelen, dat het plunderen voor f 90.000 werd afgekocht; een
gegeven dat bij geen der andere koninklijke geschiedschrijvers te vinden is. Aan
Rinaldi kan Camero ontleend hebben, dat Mondragón vanuit Antwerpen Breda te
hulp snelde met 500 infanteristen, maar dat hij onderweg de vluchtende Italianen tegenkwam. Van de andere kant was Camero als betaalmeester van zulke feiten natuurlijk beroepshalve op de hoogte. Hij corrigeert trouwens de getallen en maakt er
300 Spanjaarden en 3 vendels cavalerie van. Hij verbetert ook de cijfers opgegeven
door Cam.pana. De sterkte van het Bredase stadsgamizoen was volgens hem niet 400
maar 600 man en het aantal ruiters niet 100 maar 70. Het TurfSchip kwam niet het
kasteel binnen op 3 maart oude stijll11aar op 3 maart nieuwe stijl. De mededeling,
dat de Bredase infanteristen behoorden tot het tercio van Gastone Spinola is alleen bij
Rinaldi en Carnero te vinden. Dat de kapiteins werden terechtgesteld na een gerechtelijke procedure, blijkt weliswaar ook uit Rinaldi, maar Camero, die de executie vanuit het paleis te Brussel kon gadeslaan, verschaft daarover exclusieve bijzonderheden.

1.10. Guido Benti1Jolglio (1639) (J)
Kardinaal Guido Bentivoglio (Ferrara 1579 - Rome 1644) stamde uit een hoogadelijk Bolognees geslacht en bekleedde een vooraanstaande plaats in het college der
kardinalen. Hij was nuntius te Brussel van 1607 tot 1615 en speelde een belangrijke
rol bij de verdediging van het katholicisme en de verspreiding van de
Contrareformatie niet alleen in de Zuidelijke Nederlanden, nlaar ook in de aangrenzende protestantse landen. Hij was nuntius te Parijs van 1616 tot 1621, het jaar waarin hij tot kardinaal werd gecreëerd. In 1632-39 verscheen te Keulen zijn Storia della
Guerra di Fiandra (Geschiedenis van de Nederlandse oorlog), die loopt van 1559 tot
1609. Dit werk van Bentivoglio, een man die personen en plaatsen kende en die
zich baseerde op rechtstreekse getuigenissen, heeft nog altijd een grote documentaire
waarde. Hij gaat zich niet te buiten aan onnodige details en toont, wanneer ze lof
verdienen om hun deugd en moed, een onpartijdige voorkeur voor alle bij de oorlog betrokken figuren, of ze nu katholiek zijn of protestant. Evenals Camero vertelt
hij de gebeurtenissen van 1559 tot 1609, maar hij neemt waar op scherpzinnige,
doch koele wijze. Men voelt, dat hij er soms aan twijfelt, of het bewind van de zichzelf als verdediger van het katholicism.e opwerpende Filips II werkelijk zo'n zegen
voor de Kerk in de Nederlanden is geweest als sommige chauvinistische Spanjaarden
nl.enen. In zijn uitgelezen stijl treft soms eenzelfde helder inzicht in de beweegredenen van de hoofdpersonen uit het Nederlandse drama, als waar te nemen valt in zijn
diplomatieke activiteiten, waarbij hij een verdraagzaam standpunt innam in de twisten tussen katholieken en protestanten. ól Het is dan ook niet verwonderlijk, dat van
de Storia nog in de zeventiende eeuw in Amsterdam een Nederlandse vertaling
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verscheen, waarvan wij hier in gemoderniseerde VOl-m een dankbaar gebruik maken. 62
Bentivoglio's Turfschipverhaal gaat terug op Campana, waarschijnlijk via
HelTera of Camero, vooral in het begin van het verhaal, waar het wordt voorgesteld,
alsof het initiatief tot het plan uitging van de schipper. Cam.pana en Carnero laten
hem de krijgslist in abstracto voorstellen en Maurits in concreto uitvoeren. Bij
Herrera en Bentivoglio is het de bootsman die concrete voorstellen doet: "Als ze een
flink aantal soldaten in het schip zouden stoppen en zeggen zouden, dat er turf in
zat, zouden ze gemakkelijk het kasteel binnenkomen" (E). vgl.: "De schipper stelde
Maurits voor onder de turf in zijn schip een groot aantal soldaten te verbergen.})
Soms kan men ook invloed van R.inaldi vermoeden rechtstreeks of via Carnero, zoals wanneer Gastone Spînola de kolonel van de in Breda gelegerde infànterie heet te
zijn. Daartegenover staan ook veel oorspronkelijke details, b.v. wanneer Bentivoglio
zegt, dat het prachtige kasteel van Breda, meer als een woning is gebouwd dan als
een vesting en als hij schrijft over de afi11etingen der turfschepen: "waarbij de lengte
goedmaakt, wat ze aan breedte te kort komen." Nieuw bij Bentivoglio is ook, dat
hij de plaatsvervangende gouverneur van het kasteel direct aansprakelijk stelt voor de
oppervlakkige visitatie. Het is, alsof de kardinaal de zaken kortheidshalve siInplificeert en concentreert rond het vader - zoon conflict. Bij Campana herinnert
Odoardo de sergeant-majoor Grasso voor zijn vertrek mondeling en later nog eens
schriftelijk eraan, dat hij vooral geen schepen mocht doorlaten, alvorens ze buitengaats te hebben gelost. Bentivoglio spreekt niet over Grasso, nlaar beschouwt Paolo
Antonio rechtstreeks verantwoordelijk voor de nalatigheid, want Odoardo had, toen
hij nog in Breda was ieder schip en iedere schuit ijverig laten doorzoeken: "zodat er
nooit een verrassing t.g.v. een onverwachte list heeft kunnen plaats vinden. Maar de
zoon, die jong en onervaren was, beschikte niet over dezelfde inzichten en overwegingen en legde niet dezelfde ijver aan den dag." Een treffende tegenstelling, maar
uit het 'Liber relationum' krijgt men de indruk, dat het slabakken allang aan de gang
was en nauw samenhing met de sluikhandel op en om het kasteel. Rake en bondige
formuleringen van zaken waaraan voorafgaande auteurs vele zinnen besteden zijn er
bij Bentivoglio te over: "Het bevel werd zo achteloos gegeven, dat het niet minder
onachtzaam werd uitgevoerd." De schipper zou de Italianen met emst en kortswijl
tot het vallen van de avond hebben beziggehouden: "Toen begon zijn boosaardigheid te groeien en nodigde hij de krijgslieden die het schip gevisiteerd hadden tot
drinken, waarbij hij de wijn vermengde met zijn grollen en grappen". Toen de militaire bezetting van het kasteel de overrOlnpeling bemerkte, waren zij: "moedelozer,
dan ze behoefden te zijn". Die verrijking met stijlfiguren spreekt ook uit wat er gezegd wordt over Tarlatini, de enige van de vijf officieren die door Bentivoglio met
name wordt genoemd. Terwijl anderen als Campana, die hem mogelijk rechtstreeks
of via Herrera en Camero beïnvloedden, allerlei kleurrijke bijzonderheden geven
over het gedrag van de cavalerieluitenant, drukt de kardinaal zich uit in gestyleerde
abstractie (zie 2.4.). Door zijn kortheid vervalt Bentivoglio soms in overdrijving. Zo
beweert hij, dat geen der officieren in hun angst en verwarring iets wisten te ondernemen -over Capra wordt hierbij niet gesproken- en dat Parma -niet het militaire
gerechtshof- hen allen streng bestrafte en enkelen met de dood.
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20. Allegorische titelpagina van Dondinus' boek over Parma's oorlog tegen Frankrijk. De hertog wordt
hier voorgesteld als een geharnaste ridder, die het ongeloof met het slangenhaar op de vlucht jaagr.
(KEG)
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1.11. Strada I D011.dini (/673) (K)
Ofschoon op alle titelpagina's van de tweede Decade van De bello Belgico (Over
de Nederlandse oorlog, 1647) van de Romeinse jezuïet Fanuano Strada (1572-1649)
te lezen staat, dat het werk gaat tot het jaar 1590, is de verrassing van Breda er niet in
te vinden. Het jaartal betekent n.l. tot 1 januari en niet tot en met 31 december
1590. Er wordt dus met een bekende uitgeverstruc meer beloofd dan gegeven. De
publicatie van de derde Decade over de jaren 1590 tot en met 1592 stuitte op verzet
bij Filips IV van Spanje, zodat die, voltooid door Strada's ordebroeder Gulielmo
Dondini, pas verscheen in 1673, met een gewijzigde titel, waarin gesproken werd
van de oorlog in Frankrijk, gevoerd door de hertog van Parma. 63 De laatste jaren van
zijn leven moest Farnese zijn aandacht n.l. vooral richten op de strijd tegen Hendrik
IV, zodat de jonge M.aurits in de Nederlanden allerlei vette brokken in de wacht
wist te slepen. In ieder geval besteedt deze derde Decade ondanks de ietwat misleidende titel veel aandacht aan de Nederlanden. Misschien was het uitvoerige relaas
over de verrassing van Breda al klaar, toen Dondini met zijn bewerking begon. 64 Hij
deed zeker als geschiedschrijver en stylist niet onder voor zijn ordebroeder. Fruin
noemde De Rebus in Gallia <~estis ab Alexa11.dro Farnesio: "Een uitmuntende bron, tot
nog toe door onze geschiedschrijvers over het hoofd gezien. Dondinus had brieven
van Parma en andere voorname personen voor zich, en geschriften die voor ons niet
toegankelijk zijn, o.a. de Comentarios van Pedro de Castro, de kamerdienaar van
Pan11a. JJ65
De verzorgde stijl komt tot uiting in het gebruik van stijlfiguren zoals woordspelingen. Strada/Dondini spreekt van: 'Nauis turbà, & occultis turbatoribus gravis'
(Het schip beladen met turf en verborgen onruststokers).66 Bij de inspecteurs van het
schip ziet hij een tegenstelling tussen plicht en plezier, want zij verrichten v)eifimcti)
het onderzoek slechts voor de schijn, maar niet oppervlakkig (peifunctorie) aanvaardden ze de uitnodiging tot het drinkgelag. 67 Het feit, dat de uitnodiging in een kroeg
te gaan drinken gedaan wordt, voordat het schip wordt binnengehaald, kan worden
opgevat als een omkering van de gewone volgorde of hysteron-proteron. Daarop
volgt de samentrekking of zeugma van een letterlijk en figuurlijk gebruikt woord.
Nadat de Italianen gedronken hadden: 'Drukte op hun ogen de duisternis van de
wijn en van de nacht.' Een paradox brengt de catastrofale gevolgen treffend tot uiting: Na de pest (t.w. het Tmfschip) te hebben binnengehaald, gaven ze zich over
aan de slaap. Tegenstellingen zijn er te over. Bij hun onaangename ontwaken hebben de garnizoensleden onvoldoende tijd zich anders te bewapenen dan met zwaarden en pieken: Ze stortten zich in de strijd met onbeschermde hoofden en borsten
tegen een stel vijanden die van top tot teen bewapend waren en werden geconfi-onteerd met: een kogelhagel van verre en dichtbij en punten van zwaarden. De
Italianen worden aangespoord door woede en wanhoop, de Hollanders door de
overwinning. In een enkele driedelige zin wordt de hele tragiek van Breda duidelijk
gemaakt: De kapiteins wilden geen bevel geven, de soldaten dreigden op de vlucht
te slaan en de burgers drongen aan op verdediging. De invloed van het Liber relatiomun, dat Strada/Dondini ter beschikking stond in het huisarchief van de fàmilie
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Farnese te Parma,68 valt duidelijk te bespeuren in de mededeling, dat Gianfigliazzi,
die hier Bonfiliacus heet,69 een ervaren kapitein van de vijf regimenten infanterie die
Breda verdedigden: op verzoek van de gouverneur naar Brussel was vertrokken om.
daar soldij te halen. Behalve de moeilijkheid het geld los te krijgen overviel hem daar
een ziekte, zodat hij langer moest wegblijven, dan goed was (...) Omdat ze beiden
weg waren, maakte Maurits van de gelegenheid gebruik. Wat er over de verboden
en zeer gevaarlijke smokkelhandel met de vijand gezegd wordt, gaat ook grotendeels
op Rinaldi terug. Vanwege de grote daaraan verbonden voordelen knepen de gouverneurs en de wachten van de kastelen in de Nederlanden een oogje toe. Wel werden de schepen van de Mark altijd goed doorzocht, voordat ze binnen nl.ochten. De
corruptie van het Bredase garnizoen was dus niets uitzonderlijks, wel de slordige inspectie van het schip. Wanneer Strada/Dondini schrijft: Ze vielen de half ingeslapen
wacht van de poort aan en staken die neer, daar ze nauwelijks de wapenen durfde
opnemen in de strijd, herinneren we ons: Ze bestonnden een half slaperige wacht,
die nergens op bedacht was en weinig weerstand bood (B, vg1. I). Getalsmatig liet
Strada/Dondini zich ook leiden door Rinaldi . Ze laten beiden de graaf van Hollac
met maar lief~t 2000 infanteristen het kasteel van Breda binnenrukken. Hierbij zijn
zeker een deel van de 4600 infanteristen en 240 ruiters geteld die enkele uren later
met Maurits op het kasteelterrein verschenen.7° Veel waarschijnlijker is het getal van
300 man die Hohenloh begeleidden, opgegeven door Campana, Herrera, Lanario en
Carnero. Ook het aantal hulptroepen dat Panna en Mondragón uit verschillende
garnizoenen naar Breda zond stemt nauwkeurig overeen: 400 uit Roosendaal, 250
uit Geertruidenberg, 300 infanteristen en 2 vendels ruiters (ongeveer 200 man) uit
Antwerpen (B, K). Dit klopt met de mededeling van Carnero, dat Mondragón met
500 man in de richting Breda trok: Maar toen ze in Hocstrata (Hoogstraten, B:
Hochstratt) kwamen, vernamen ze, dat de Italiaanse regimenten uit Breda waren gevlucht. Evenals het 'Liber relationum' deelt Strada/Dondini mee, dat Italiaanse kapiteins eerst door de rechter van het regiment veroordeeld werden en daarna door de
Auditeur Generaal van militaire zaken.
De invloed van Campana uit zich in die zin waarin gezegd wordt, dat Odoardo:
met zijn beste soldaten naar Geertruidenberg ging, waar hij zich voorbereidde op de
verdediging door de schansen te vernieuwen en het garnizoen te vergroten (K), vgl.
daar liet hij de batterij aanleggen en ter beveiliging van Geertruidenberg buiten de
stad een fort bouwen, dat Steelhoven heet.71 Nadat verteld is, dat de Italianen een
dappere uitval deden uit het hoofdgebouw of donjon, heet het: En zo trokken ze
zich terug op een donjon, die zich midden op het kasteelterrein verhief, met Paolo
Antonio, die door drie wonden werd gekweld (K), vgl. toen de kapitein op drie
plaatsen gewond raakte, trok hij terug zich op de donjon (C). Herrera, Vázguez en
Coloma zeggen alleen maar, dat hij werd gewond en Carnero zegt, dat dit aan twee
kanten het geval was.
De Rebus in Gallia gestis maakt ook gebruik van de Historia pontifica1. Bavia
zegt: Breda bezit een verblijf van de graven van Nassau. Een echo daarvan klinkt tot
tweemaal toe door bij Strada/Dondini: De "l\llecchia [Mark] 'snijdt dwars door het
JJ
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kasteel, dat vroeger de edele woonstee van de prinsen van Oranje was en aan het
einde: Maurits was ook erg gesteld op Breda, waar de schitterende huizingen en de
oeroude herinneringen aan de Nassau's te bezichtigen zijn.' Het valt op, dat de
Spaanse en Italiaanse historici bijna ~teeds aan Maurits de titel van graaf van Nassau
geven en niet die van Prins van Oranje, die toekwam aan de katholiek gebleven
oudste halfbroer Filips Willem. We kunnen de invloed van Bavia ook vennoeden
achter de woorden: Intussen hield de schipper zijn drinkgezelschap bezig tot laat in
de avond. Bavia drukt zich wat minder deftig uit: De schipper hield hen [de visiteurs
van het schip] sluw aan de praat en trakteerde hen royaal. De disproportie tussen
plicht en pret spreekt duidelijker uit de comparatieve zin van Vázguez: Ze letten
meer op de heildronken van de schipper en diens bootsgezellen en het hun gegeven
onthaal dan op het doorzoeken, m.a.w. ze verdiepten zich meer in de inhoud van
het glas dan in die van het Turf~chip. Na de bezetting van het kasteelterrein waren er
mensen die niet wilden opgeven -misschien wordt hier op Vincenzio Capra gedoeld- en die de soldaten bemoedigden met hun tactische raad. Bavia zegt hierover:
enkele officieren maakten hun duidelijk, hoe ze zich konden verdedigen, n.l. de vijand [de hulptroepen van Hohenloh] de pas afmijden van het leger tot aan het kasteel
door zich in het midden te verschansen. Bij Strada/Dondini zijn het de burgers die
dit voorstel doen: Als ze met hun hulp plots een borstwering tegenover het kasteelterrein zouden opwerpen, zouden ze gemakkelijk kunnen verhinderen, dat de vijand
de stad zou bestormen. Strada/Dondini verwoordt de smart om het verlies onder de
italianen op een wijze die sterk aan Coloma doet denken, ofschoon beiden duidehjk
zinspelen op het Paulinische gezegde, dat de ziekte van een deel van het lichaam alle
lichaamsdelen treft (1 Cor. 12:26): Breda was een verlies dat Farnese ten zeerste bedroefde (...) Ofschoon deze schandvlek het Italiaanse volk niet in zijn geheel omvatte, voelde het toch aan, alsof die alomvattend was. Strada/Dondini drukt zich breedvoeriger uit: Het verhes van Breda deed Farnese des te meer in tranen baden, naarmate het ongeluk minder te verontschuldigen was en troost leek te bieden (...)
Ofschoon de overige Italianen geen schuld trof, waren ze niet vrij van smart, door
de natuurwet van de menselijke samenhang, zoals de smart van de ziekte van een lichaamsdeel alle ledematen treft.
Strada/Dondini levert ook, zonder hem te noemen, commentaar op de woorden waanTlee Herrera de hertog van Parma kritiseerde, omdat hij twee belangrijke
vestingen aan een oude n1.an had toevertrouwd, waarbij hij herinnerde aan de waarschuwing van zijn vader Ottavio Famese, die vond, dat hij geen Italianen in dienst
moest nemen om zich niet gehaat te maken bij de andere nationaliteiten en vooral
niet bij het Spaanse volk. Strada/Dondini brengt daar tegenin, dat Parma evenveel
van de soldaten van alle volkeren hield, zoals ook hij door hen allen gelijkelijk werd
bemind. Wel blijft hij erbij, dat Alessandro te slap was voor de oude Lanzavecchia,
maar hij beloonde de moed van zijn soldaten en strafte streng hun misdaden, iets wat
zelden voorkwam in zijn leger. Terwijl hier Herrera's mening niet meer dan een uitgangspunt voor discussie is, wordt diens opvatting, dat een militaire reputatie door
een enkele fout verloren kan gaan, zonder meer overgenomen. Misschien heeft
Strada/Dondini ook gebruik gemaakt van Bentivoglio, die benadrukt, dat Odoardo
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iedere schuit ijverig had laten doorzoeken, terwijl De Rebus in Gallia gestis het hem
zelf laat doen. Strada/Dondini kan ook de Historia Belgica hebben benut, waaraan hij
de anecdote van Mathijs Helt zou kunnen hebben ontleend, maar (1) hij noemt de
naam van de plichtgetrouwe luitenant niet, (2) laatstgenoemde verzoekt bij hem niet
zijn hart of keel met de dolk te doorsteken, maar hem de strot dicht te knijpen, zo
hij door zijn hoest het plan zou dreigen te verraden. Bij Campana en Coloma, die
het voorval ook vertellen, is alleen sprake van doden zonder specificatie. Tenslotte is
De Rel1Us in Gallia ,gestis de enige van Spaanse-Italiaanse bronnen waarin de vergelijking met het Trojaanse paard te vinden is, die bij Van Meteren, Orlers en Bor voorkomt, evenals in een katholieke Duitse lVlef3relatioll van 1590. 72 Men zou echter kunnen opwerpen, dat de eruditie van Strada/Dondini wel in staat was dit verband te
leggen ook zonder deze of andere bronnen te consulteren.

2. Het Synoptische verhaal
Om vergelijking met andere auteurs mogelijk te maken en niet gedwongen te
zijn dezelfde gebeurtenissen telkens opnieuw te vertellen hebben we het verhaal van
de verrassing van Breda, zoals verteld door het Liber relatiolllull (B), de oudste ons bekende volledige historische bron, verdeeld in een vijftigtal episodes. Omdat Rinaldi's
verteltrant t.g.v. allerlei prolepsen en ingelaste nabeschouwingen nogal rOlnmelig is,
hebben we lTl.b.t. de volgorde vaak een beroep gedaan op Campalu (C), die Van
Meteren's Historia Be(gica gebruikt heeft en vooral het begin van het verhaal verteld
op een wijze die we van Staatse auteurs gewend zijn. Behalve de volgorde van de
delen loopt bij de auteurs ook de keuze ervan soms sterk uiteen. Bij de beknopte
versies worden er vele overgeslagen, bij de lange wordt het bekende aangevuld lnet
exclusieve gegevens. Tevens ontstaan er allerlei varianten en ook wel tegenspraak
m.b.t. andere historici. Grosso modo is het verhaal verdeeld in vijf paragrafen: (1) het
garnizoen, (2) de voorbereidingen, (3) het kasteel, (4) de stad, (5) de straf

2. 1. Het gamizoC11
Rinaldi begint met de nîededeling, dat het bericht van het verlies van Breda:
de soldaten nog meer verdroot dan dat van de muiterij wegens wanbetaling
door een deel van Don Juan Manrique de Lara's tercio,73 want het betrof hier een
belangrijke vesting gelegen midden tussen Geertruidenberg, Steenbergen,
Roosendaal en Hoogstraten.
Rinaldi en Bavia onderstrepen beiden het belang van Breda en Geertruidenberg
voor de voedselvoorziening, ofschoon op tegengestelde wijze. Volgens Rinaldi verschaffen 's konings soldaten zich in de omgeving van Breda, die hij de Kempen
noemt, een zekere mate van levensonderhoud ter aanvulling van hun karige voedselrantsoen (eufemisme voor afstropen). Volgens Bavia doen de Staatse hetzelfde in de
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omgeving van het door verraad in 1589 veroverde Geertruidenberg, reden waarom
Panna het van goed kJijgsvolk had voorzien om de vrijheid der Staten te beteugelen
(B,D):
Orndat het veroveren van Breda al die voordelen met zich meebracht, veroorzaakte het verlies ervan even zovele nadelen, vooral na het opgeven van
Geertruidenberg, t\vee jaar daarna [in 1593]. Dat zou bijna onmogelijk zijn geweest, als de Spanjaarden heer en meester waren geweest van Breda. Het bezit
een paleis van de graven van Nassau, wier eigendom het van oudsher is (D).
Zoals altijd bij mislukkingen wordt er naar zondebokken gezocht. Rinaldi
meent die te vinden in de gouverneur en in het garnizoen. De slotvoogd had volgens hem een moeilijk karakter. Odoardo [=Eduard] Lancia Vecchia uit Verghiera 75
in het hertogdom Milaan was wel een ijverige kapitein en een dappere soldaat, maar
opvliegend en genadeloos, op zijn eigen belang bedacht en behept met een soort van
apeliefde voor zijn zonen. Uit dat soort van belangengemeenschap en ongeregelde
gelegenheden, zo moraliseert Rinaldi verder, komen grote fouten voort (B, vgl.
D,E,]). In zijn spitsvondige stijl kritiseert Colorna niet alleen Odoardo, maar ook
nog de hertog van Parma. We moeten hierbij bedenken, dat Farnese in de laatste jaren van zijn leven en van zijn bewind de gunst van Filips 1I steeds meer begon te
verliezen 76:
De hertog van Panna had Eduardo Lanza Vecha begunstigd met het gouverneurschap van Geertruidenberg met behoud van dat van Breda; niet erg raadzaam en altijd vol van duizenderlei bezwaren, een gunst niet alleen nadelig voor
degene die haar bewijst, maar ook voor wie haar krijgt, want zijn eer te verbinden aan het zorgen voor een ander, dat kan zelfs de meest blinde eerzucht niet
begeren. Die Lanza Vecha wilde nog meer dan het bezit van beide gouverneurschappen, want, ofschoon Odoardo een of andere dappere en ervaren soldaat
zijn plaats had kunnen doen innemen, terwijl hij z~jn aandacht wijdde aan de
vesting Geertruidenberg, waarmee hij zich ook bezig hield, liet hij in Breda een
zoon van hem achter, die Pablo Antonio heette, een jongen van 18 jaar, die
vanaf het kasteel, waar hij woonde, meer acht sloeg op de lichaamsoefeningen
waartoe zijn jeugd hem in staat stelde, dan op die nodig waren om een zo belangrijke vesting te beveiligen.
Men proeft in deze regels het bijtende sarcasme van de Spanjaard, die de Italiaan
rnaar half betrouwbaar vindt en die in menige landgenoot een Guzmán el Bueno
ziet, de gouverneur van Sevilla die weigerde die stad aan de Moren over te geven,
toen zijn zoon hun in handen was gevallen en die zelfs zijn zwaard aanbood om hem
te doden. Rinaldi, die een enge vertrouwde van Farnese was, laakt vooral Odoardo,
ofschoon hij ook duidelijk maakt, dat de kJitiek van n1.ensen als Coloma overdreven
is, daar alleen de honderd man sterke bezetting van het kasteel aan de zorgen van de
jongeman was toevertrouwd. Van het veel grotere stadsgarnizoen, dat bestond uit 5
vendels infànterie (D) van het regiment van Gastone Spinola en de ruitercompagnie
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van de markies Del Vasto, was Ottavio Tarlatino luitenant. 77 De ruiters dienden ter
beveiliging van het platteland. Na de val van Antwerpen (18 augustus 1585) achtten
de Bredase vroede vaderen de bedreiging van de stad sterk vemunderd en kregen zij
van Pam1a gedaan, dat er nog maar twee vendels voetvolk en een eskadron van 50
man ruiters binnen de wallen zouden liggen, in overleg met Odoardo aangevuld
door een uit 5 vendels bestaande burgerwacht. IS De situatie was intussen in zoverre
gewijzigd, dat er nu 5 compagnieën Italiaanse inf:'mterie en 70 ruiters in Breda gelegen waren, ofschoon de bevelhebber van het eerste wapen op het appèl ontbrak:
Nu werd Giacomo Gianfigliazzi, die in opdracht van Zijne Hoogheid [de prins
hertog van Parma] alle soldaten van het regiment van Gastone Spinola onder
zich had, in afwezigheid van Lancia Vechia, gouvemeur van het geheel, naar
Brussel gezonden om daar te onderhandelen over het verkrijgen van wat munitie voor de stad en geld voor de soldaten en er werd hem verzocht dat te doen
voor Lancia Vechia en voor alle kapiteins, omdat hij enkele vrienden uit zijn
landstreek en enkele bloedverwanten aan het hof had. Maar het viel hem niet
mee om vlug terug te komen. Zo was nu Odoardo in Geertruidenberg en
Gianfigliazzi in Brussel, wat de vijanden een goede gelegenheid bood. 79
Maar Campana, die een vrij nauwkeurige opgave doet van de sterkte en bezetting van het garnizoen, geeft een andere verklaring. Volgens hem verbleef
Gianfigliazzi niet te Breda, omdat hij afgunstig was op de jonge Ventinuglia. De
daaruit en uit andere contlicten ontstane spal1lungen zouden de stad noodlottig zijn
geworden. In dezelfde geest zegt Camero, dat alle genoemde kapiteins soldaten waren met een lange oorlogservaring: 'Alleen Don Francisco Ventimilla was jong en
onervaren en toch cOIlli11andeerde hij de overigen, omdat de kolonel [Spînola] het
zo wilde, omdat hij een verre verwant van hem was, waarover de andere kapiteins
weinig gesticht waren. Daaraan werden de fouten toegeschreven waarin ze later allen
vervielen en die aan enkelen het leven kostte' (I). Al is er geen eenstemmigheid over
de reden, waarom Gianfigliazzi afwezig was, en over de kwestie, of hij of
Ventinuglia stadscommandant was, zoveel is zeker, dat volgend Rinaldi en Campana
de jonge Lanciavecclua daarmee niet was belast:
Paolo Antonio Lanciavechia had op het kasteel een compagnie van 100 man
voetvolk onder zich. In de stad lagen behalve 70 Italiaanse ruiters onder Tarlatino
uit de stad Castello, luitenant van de compagnie van de markies Del Vasto, nog
bijna 400 man voetvolk, verdeeld in 5 vendels, onder de kapiteins graaf
Francesco Ventimiglia, Cesare Guerra, Domenico Repetta, Piergirolamo Gratiani
en Giacopo Gianfigliazzi. 8o Ofschoon laatstgenoemde, die de oudste was en over
goede ervaring beschikte, er niet verbleef, omdat hij er nijdig over was, dat zijn
kolonel [Gastone Spînola] die soldaten niet aan hem had toevertrouwd maar aan
de jonge Ventinuglia, die meer uitblonk door zijn adellijke herkomst dan door
zijn nUlitaire ervaring. Vandaar dat later werd geloofd, dat dat nusnoegen van
hem en van de anderen de oorzaak was van het kwaad dat er geschiedde (C).
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Maurits, de zoon van Willem van Nassau, die deze Lage Landen zo oproerig
had gemaakt (D), was van die spanningen waarschijnlijk wel op de hoogte. In ieder
geval wist hij volgens Bavia, dat de gouverneur afWezig was en in diens plaats zijn
zoon had aangesteld. Volgens Vázquez maakte graaf Mallfits gebruik van een goede
soldatenlist, nadat hij vernomen had,81 hoe onbekommerd de vijf compagnieën van
het Italiaanse stadsgarnizoen leefden. Vázquez, die in het voorjaar van 1688 te
Nieuwpoort veel in het gezelschap van Engelse gezanten vertoefde, vond, dat internationaal gezien het verlies van Breda het gevolg was van de venninderde steun van
koningin Elisabeth van Engeland voor de Nederlandse Opstand t.g.v. het verzoek
van Hendrik van Bourbon, de latere Hendrik IV van Frankrijk, meer hulp naar hem
te sturen. Maurits zou daardoor gedwongen zijn geweest lTl.eer op eigen vleugels te
drijven, zodat hij de aktie Breda moest ondernemen:
Hij vroeg nu aan de koningin hem te begunstigen met een leger en geld, voor het
geval hij Breda niet zou kunnen veroveren d.m.v. de inlichtingen waarover hij
beschikte. Maar die vielen zó uit, dat hij de hulp van de koningin niet nodig had.

2.2. De Voorbereidingen

Tot nu toe hebben we hoofdzakelijk de loop der gebeurtenissen gevolgd, zoals
die wordt verteld door Rinaldi. We kunnen dit niet voortzetten, nu het TurfSchip
ter sprake komt, want hij wijdt aan het beramen van het plan slechts enkele regels.
Dit zou een nieuw bewijs kunnen zijn voor de stelling, dat Rinaldi's versie de eerste
reactie vertegenwoordigt op de verrassing van Breda, die plaats vond, toen de
Italiaanse en Spaanse geschiedschrijvers nog niet de beschikking hadden over informatie van Staatse zijde. De meesten van hen beginnen met een woord over de turfwinning, die ze als iets typisch Hollands of Kempisch zien, waarbij men moet bedenken, dat de baronie tot de CampiFia werd gerekend. Het is, alsof ze suggereren,
dat die hand in hand gaat m.et rebellie en ketterij. In ieder geval, de turf wordt aangevoerd vanuit opstandige gewesten, dus reden om op zijn qui-vive te zijn. Toch
oppert Bentivoglio de mogelijkheid, dat de goddelijke voorzienigheid hier aan het
werk is. Zijn voorstelling van zaken, aangevuld met die van anderen, luidt als volgt:
Vanwege het grote gebrek aan hout dat er in de Kempen is schijnt het, dat God
aan deze mensen een hulpmiddel verschaft heeft, n.l. de turf, die heel goed
brandt. 82 Die turf wordt in de vochtige gebieden (E) in Holland, Friesland en
andere laaggelegen gewesten der Nederlanden
gewonnen en gestookt (G).
Deze wordt in de gebieden die de vijand in bezit heeft niet alleen op bovenvermelde lTl.anier,83 gestoken [eig. opgegraven], maar ook (in bepaalde meren) met
netten opgevist (C,E) en vervolgens gedroogd (C,E,F).

m

Het verkeer via het water was in die tijd in de Nederlanden veel belangrijker
dan dat via de weinige en dikwijls onbegaanbare wegen. 84 De grote transportroute
voor Breda was de Mark. Rinaldi heeft een merkwaardige manier om de loop ervan
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22. Ruiterportret van Maurits van Nassau met zijn wapenschild en de ridderorde van de kouseband en een Latijns lofdicht
van Daniël Heinsius uit een werk over het
van Oostende (1601-04) van Henry J-bestens (1615). (KBG).
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te beschrijven, want hij noemt de Mercke een rivier: die uit zee komt en dwars door
Breda en het kasteelterrein stroomt (B). Maar Coloma, aangevuld door Bentivoglio,
zegt, dat de Mark:
door de stad Breda stroomt en dwars door het prachtige kasteel, dat meer als een
woning dan als een vesting is gebouwd G), om uit te monden in een van die
zeearn1en beneden het fort Noorddam, vlak bij Zevenbergen (H, vgl. I).
Vázquez voegt eraan toe, dat: "deze stad, die een van de belangrijkste is in het
hertogdom Brabant en waar de prinsen van Oranje hun zeer luisterrijke begraafplaats
hebben" -bedoeld worden de grafinonumenten en de sarcofaag van de heren van
Breda en graven van Nassau in de Grote Kerk, n.v.d.S.- en hun lustslot. Ook in oorlogstijd (ofjuist in oorlogstijd) springt de economische betekenis van de rivier in het
oog, die volgens alle geraadpleegde schrijvers van vijandig naar bevriend gebied
loopt, t.w. van het Hollandse en Staatse Zevenbergen naar het koningsgezinde
Breda; terwijl Leur, waar het schip werd omgetimmerd, een open plaats was die
door beide partijen voortdurend onder druk werd gehouden en geplunderd: 85
Aangelokt door grote winst, werd de turf ieder jaar door de bootsgezellen naar
Breda verscheept. Graaf Maurits verleende gewoonlijk de vergunningen, waarbij
hij de betaling van die handel incasseerde, zoals hij met andere koopwaar deed
om met dat geld de oorlogsonkosten gedeeltelijk te bestrijden (C, vgl. E,I).
Bij de Spaanse en Italiaanse historici vinden we evenals in Staatse bronnen, wat
de voorbereidingen van de krijgslist betreft, twee versies. De misschien wel oudste
staat te lezen in het Franse pamflet (Hist.), letterlijk overgenomen door Petit en vrij
door Bor. 86 Het initiatiefligt hier geheel bij de Staatse legerleiding: Filips van Nassau
en Maurits. Hun plannen krijgen concrete vorm eerst in het schip met brandhout,
later in het Turfschip, Adriaan van Bergen wordt door hen ontboden en is bereid. In
enigszins gewijzigde vorm komt dit voor bij Bor. De schipper wordt door
Oldenbarnevelt naar Den Haag geroepen en tot geheimhouding verplicht. Dat is ongeveer de voorstelling van zaken van Bavia, Vázquez en Coloma, die de toedracht in
zoverre simplificeren, dat ze het doen voorkomen, alsof de hele aangelegenheid van
Maurits uitging, zonder dat daarbij wordt gesproken van Filips van Nassau en de
raadpensionaris. Hierbij speelt misschien ook een rol het feit, dat Bavia de stadhouder vooral ziet als de zoon van "de oproerstoker" Oranje. Maurits zou de schipper
gepaaid hebben met dreigementen en beloften (zie 2.1. en 1.7.). Vázquez deelt mee,
dat de stadhouder had vernomen, hoe onbekommerd de Italiaanse garnizoenssoldaten leefden, dat Odoardo afwezig was en diens zoon onbekwaam:
Graaf Maurits had de volgende truc uitgedacht. Hij wist, dat een schipper bepaalde koopwaar van Holland naar Breda placht te brengen (...). Hij liet hem
komen en bood hem grote gunsten aan, als hij onder het dek van een boot
waarin gewoonlijk turf getransporteerd werd voor een bepaald doel enkele soldaten wilde verbergen. Het was nauwelijks nodig dat aan de schipper te vragen,
want, als het erom gaat de koning te benadelen zijn om het even welke
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Nederlanders er als de kippen bij, ook al zijn ze niet opstandig, vooral als het
Hollanders zijn.
Colom.a spreekt over allerlei tussenschakels en zegt, dat Maurits op de hoogte van de
onnauwkeurigheid bij het inspecteren van de voor het kasteel bestemde schepen, beval een turfschuit met valse zoldering gereed te maken en daaronder 70 uitgezochte
manschappen te verstoppen.
De tweede versie, die we 'de twee-zielen-één-gedachte' interpretatie zouden
kunnen noemen, gaat waarschijnlijk terug op Van Meteren. Het plan zou gelijktijdig
gerijpt zijn bij Filips van Nassau en Maurits aan de ene kant en een aantal "schiplieden" aan de andere kant. Dit wordt in een grote volzin uitgedrukt, waarvan beide
delen door een en hoe dat verbonden zijn. In de Historia Belgim wordt dat met "addens" (daarbij kwam nog) vertaald. Daarop wordt het plebeïsche deel van de voorgenomen aanslag uiteengezet. Orlers neemt deze volzin iets ingekort bijna letterlijk
over. In Reyd's korte verhaal gaat het initiatief geheel van de Huyslnan (turfboer)
uit. 87 Dit is ook de voorstelling van zaken van zes Spaans-Italiaanse relazen, waarvan
het oudste dat van Campana is. Als hij dat in de Historia Belgim heeft gevonden, dan
heeft hij een andere draai eraan gegeven: de schipper zou niet als ingezetene van de
Baronie uit trouw aan het Nassauhuis gehandeld hebben, maar uit winstbejag. Deze
mening en het nu volgende verhaal werden overgenomen door Chappuys, HelTera
en Camero. Ook in de verkorte versies van Lanario en Bentivoglio ligt het initiatief
bij de transporteur. 88
Campana begint met te vertellen, dat graaf Maurits gewoonlijk de vergunningen
verleende om turf naar vijandelijk gebied te vervoeren: waarbij hij de betaling van
die handel incasseerde, zoals hij ook andere koopwaar deed om met dat geld het leger gedeeltelijk te onderhouden. Camero zegt ongeveer hetzelfde en voegt eraan
toe, dat er geen enkel schip vaart zonder toestemming van Maurits. Herrera zegt
kort en goed, dat de tmf uit vijandelijke gewesten met toestemming van de oversten
overal heen wordt verkocht. Met het geld van de licenten, d.w.z. het verlof tot het
drijven van de handel met de vijand tegen betaling van een zeker recht, werden
vooral de Hollandse waterwegen en kust beveiligd. De oorlogsvoering tegen de zuidelijke Nederlanders en koninklijke militairen werd dus gedeeltelijk door henzelf
betaald. In 1589 bedroeg de opbrengst van de licenten, die tevens protectionistisch
werden gebruikt, reeds f 850.00,89 zodat we wel mogen concluderen, dat Campana
niet overdreef. Alleen dacht hij misschien te veel aan het landleger en te weinig aan
de verdediging van kust en waterwegen. Hij vervolgt:
Nu wilde een schipper, die gewoon was turf naar Breda te brengen, aan Maurits
een paspoort vragen voor andere koopwaar. Maar hij aarzelde, omdat hij vreesde, dat het hem niet zou worden toegestaan, want hij merkte, dat Maurits erg
prikkelbaar was, omdat het voor hem niet goed ging met de oorlogsvoering. Zo
kwam hij op het idee hem de verrassing van Breda als een haalbare kaart voor te
stellen, met de bedoeling hem inschikkelijk te maken en een grote beloning van
hem te krijgen.
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Bijna letterlijk hetzelfde verhaal, alleen aan het einde iets ingekort, wordt door
Herrera en Carnero vertelc!. Lanario volstaat met te zeggen, dat de schipper die iedere dag turf naar Breda bracht -hij was dus een soort van turfboer- Maurits deze aanslag had voorgesteld. Ook Bentivoglio vereenvoudigt deze episode door niet over
het paspoort te spreken. De schipper gaat niet uit eigenbaat naar Maurits, maar 0111.
hem te helpen. Hij doet zijn voorstel. Dat wordt aanvaard en uitgevoerd. Al wordt
hier niet over aanhankelijkheid aan het Nassauhuis gesproken, toch staat deze versie
het dichtst bij die van de Historia Belgica.
We krijgen nu te maken met iets wat in het licht van de latere bewerkingen van
dit gegeven als een compositorische proleps kan worden beschouwd, een neiging tot
dramatisering en een intensiever combineren van de werkelijke of vermeende feiten,
zoals dat het geval was met de paspoortenkwestie. De sergeant-majoor, die bij de
binnenkomst van het bedrieglijke Turfschip op 3 maart 1590 weigerde het spel te
onderbreken, zou zich reeds eerder aan diezelfde vorm van plichtsverzuim hebben
schuldig gemaakt en daardoor de schipper op een idee hebben gebracht. Of het precies zo gegaan is, kan men niet meer nagaan, maar het ligt voor de hand, dat Maurits
op de hoogte was van de zorgeloosheid van de bezetting, zodat de onderneming niet
zo riskant was, als wel eens wordt voorgegeven. Bij Rinaldi is het niet duidelijk,
waar de scheiding ligt tussen de situatie voor en op 3 maart, te meer daar hij over de
tocht met het bewuste Turfschip niets meedeelt. Deze episode van zijn relaas weerspiegelt waarschijnl~jk de kennis van zaken aan het Brusselse hof, voordat men over
Staatse infonnatie beschikte, en werd later door Strada/Dondini gedeeltelijk opnieuw benut (1.11.). De nadruk ligt daarbij sterk op de corruptie van het garnizoen.
De Rebus in Gal/ia gestis drukt zich daarbij meer in algemene termen uit en n1.et een
dubbele adnominatio:
Als deze alledaagse soldaten het bedrag van de schippers hadden ontvangen, terwijl ze al hun zorg besteedden aan het bedreigen van de tolbeambten, waarbij ze
een deel van de koopwaar verborgen, dan waren ze nergens minder om bezorgd
dan door de vijanden bedrogen te worden. Dit veroorzaakte bij de Hollanders
een groter zelfVertrouwen en bijna zelfVerzekerdheid bij het op zetten van de
onderneming.
Het Liber relationum geeft meer bijzonderheden, maar in een minder verzorgde stijl:
Iedere week kwamen er uit Holland of uit Zeeland schepen met verboden
koopwaar, die vandaar getransporteerd kon worden naar Antwerpen en het hele
land. 90 Er waren er die met die handel meer dan 500 gulden per maand verdienden, wat zonder het paspoort van de hertog -bedoeld wordt waarschijnlijk graaf
Maurits van Nassau, n.v.d.S.- onmogelijk was. 91 Maar wie dat deed, bracht zowel de goederen als het leven van anderen [d.w.z. de garnizoenssoldaten] in
groot gevaar. Daarom lieten diegenen die met de bewaking belast waren de inkomende schepen altijd binnen het kasteelterrein trekken, zonder ze aan de wal
te doorzoeken, wat volgens de krijgswet, aangezien ze uit vijandelijk en ver-
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dacht gebied kwamen, gedaan had moeten worden. Dit was de taak van de sergeant-m~oor92 en van zijn adjudant, maar daar ze allen hun eigen belang zochten, zagen ze het door de vingers en, omdat dit de gewone gang van zaken was,
n1.aakte, toen dit schip binnenliep, niemand zich zorgen, ook niet de magistraten
in de stad. 93 En om hun daden des te beter geheim te houden werd tegen de
avond de brug opgehaald en het kasteel afgesloten. Tegen de dageraad lieten ze
lossen en de koopwaar verdelen onder de klanten.
Dat de sergeant-m~oor ook op 3 maart zat te spelen, wordt verder niet meegedeeld of blijft in het halfduister vanwege het ineenvloeien van heden en verleden. 94 Bij
Campana, Herrera en Camera is wel sprake van een herhaling en een compositorische
praleps in eigenlijke zin. Hen"era brengt die oudere ervaring het duidelijkst tot uiting:
Hij kwam op dat idee, omdat de sergeant-majoor, die een van de voorafgaande
dagen uitgezonden was om het turfSchip dat de stad binnenkwam te inspecteren,
geen zin had om het spel waarmee hij bezig was te onderbreken, zodat die stad
[Breda] aan haar lot werd overgelaten.
Campana noemt die slordige inspectie bovendien een slechte gewoonte van
onze soldaten die iedere kapitein kent en Camera vindt het een grote fout bij degenen die leiding moeten geven. Veel schrijvers leggen een direct verband tussen de
gewoonte slecht te inspecteren en de moed die uitdaging te aanvaarden. Er zijn nu
weer historici als Vázquez en Coloma die zowel bij het uitdenken als bij het uitvoeren van de krijgslist het initiatief geheel bij Maurits leggen. Deze militaire auteurs
konden zich misschien niet voorstellen, dat "de graaf' zich niet gegriefd zou hebben
gevoeld door het feit dat hij zelf niet op dat idee was gekornen en dat een dorper hem
dat aan de hand moest doen. Maurits laat bij hen een schuit met valse zoldering maken en er 70 à 90 uitgezochte manschappen onder een turflaag in verstoppen (G, H,
vgl. D). Maar Campana en Herrera spreken van een samenwerking van een schipper,
dit voorstelt en uitvoert, en de graaf die aanvaardt en opdrachten geeft. Herrera verwoordt die duidelijker en beknopter dan Campana en in een betere compositie en
met weglating of uitstel van bepaalde gegevens:
De schipper zei, dat, als ze een flink aantal soldaten in het schip zouden stoppen
en zeggen zouden, dat er turf in zat, ze gemakkelijk het kasteel zouden binnenkomen en, als scheen het een gevaarlijke onderneming, toch verlangde graaf
Maurits emaar die tot een goed einde te brengen.
Campana is niet blind voor de gevaren van de onderneming:
gezien het feit, dat men, toen kapitein Odoardo daar nog verbleef, gewoon was
de schepen te lossen, voordat ze een plaats die Reiggersbusch heette, zoveel als een
klein bos, mochten binnenvaren (... ).95 Maar wat bij dat optreden een groot
wonder was, is dat het duidelijk aantoonde, hoezeer onze voorzichtigheid een
zwak geneesmiddel is voor menselijke lotgevallen, beschikt door de goddelijke

108

Jaarboek De Oranjeboom 45 (1992)

voorzienigheid, die zo verschillend is van onze wil.
Carnero zegt ongeveer hetzelfde met hetzelfde vrome bespiegeling aan het einde (zie 2.5.), maar hij spreekt niet van lossen voor het Reigersbos, maar van doorzoeken. Campana vervolgt:
Terwijl de vijand een dergelijk gevaarte in staat van paraatheid bracht en de militairen in verschillende omliggende plaatsen werden voorbereid, leken de gemoederen in Geertruidenberg of in Breda in rep en roer.
Hier wordt waarschijnlijk gezinspeeld op de schijnmanoeuvre vanuit Zevenbergen naar Geertruidenberg. Maurits had volgens Van Meteren Lanciavecchia door
handige spionnen wijsgemaakt, dat de aktie tegen laatstgenoemde stad gericht was.
Odoardo liet zich uit zijn tent lokken, zodat Breda onvoldoende verdedigd achterbleef96 Cam.pana zegt hierover: 'Ze lagen met een flink aantal soldaten in Zevenbergen en hij [Maurits] deed, of hij het op Geertruidenberg gemunt had'. Vázquez
geeft meer bijzonderheden, als hij eraan toevoegt, dat de Engelsen van het garnizoen
het jaar tevoren Geertruidenberg voor 150.000 dukaten aan Alexander hadden verkocht en dat Maurits' werkelijke bedoeling was: 'om Parma te misleiden en het
Bredase garnizoen onbekonunerd te maken en de stad een gemakkelijke prooi'.
Campana zoekt de reden voor het ongeluk vooral in de spanningen, afgunst en
slechte geest onder de garnizoenssoldaten, want er waren voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen:
Toch had kapitein Odoardo, toen hij vertrok en later ook per brief, alles sterk
aanbevolen aan de waakzaamheid en goede krijgservaring van sergeant-majoor
Francesco Maria Grasso, in wie hij veel vertrouwen had (...). De hertog herinnerde Lanzavecchia voortdurend aan het dreigende gevaar en deze herinnerde
sergeant Grasso in een brief (die ik gezien heb) eraan, dat hij vooral geen turfschepen door mocht laten, alvorens ze buitengaats te hebben gelost; en desondanks bleek het niet n1.ogelijk dat ellendige voorval te voorkomen.
Bijna hetzelfde vinden we bij Camero, maar zonder dat de naam Grasso valt en
de mededeling, dat hij de aan hem gerichte brief van Odoardo had gezien. Naast de
kanttekening: Carlo HaraLlger [Charles Héraugière] belast zich met de verrassing van
Breda vertaalt Campana dan een alinea uit de Historica Belgica: 97
Graaf Maurits belastte kapitein Carlo Herauger uit Kamerijk, een dapper en in
krijgszaken zeer ervaren man, ermee die zaak tot een goed einde te brengen. Hij
liet een schip uitrusten in het dorp Terlouer [=Leur], twee mijl [= 11 km] van
Breda,98 met een met planken bedekt, zeer laag ruim, dat toch plaats bood aan
70 personen. Daarboven lag het vol met turf, die zo was aangebracht, dat het
bedrog in het geheel l1.iet te merken was. Men had een kleine toegang opengelaten, waardoor de soldaten konden in- en uitgaan. Die waren uitgekozen uit de
meest stoutmoedigen en ervarenen, t.W. 16 uit de compagnie van graaf Filippo
Nassau [Filips van Nassau] onder kapitein Giouanni Uan] Logier. Even zovelen
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uit die van de heer van Famà [Famars], die uit het garnizoen in Haesden
[Heusden] kwam onder leiding van kapitein Famet [Femez]. Dertien uit de compagnie van de heer van Lier, onder luitenant Matthias He1dio [Mathijs Helt]. En
24 van Héraugière zelf, onder kapitein Gerardo do Prais [=Gerard de Preys].
Herrera en Coloma hebben dit fragment tot enkele regels bekort, waarbij alleen
de naamsverbasteringen interessant zijn. 99 Camera vertaalt het bijna letterlijk met dit
verschil, dat hij het schip laat klaarmaken in Teteringen JOo en de namen van de vier
kapiteinen weglaat en zegt, dat ze ieder 16 of 18 man onder zich hadden. Campana
vat Van Meteren's volgende alinea kort samen, waarbij hij vooral aandacht besteedt
aan de tegenslagen en ten onrechte meent, dat de soldaten 6 dagen gedwongen waren in het nauwe onderruim van het schip te verblijven. Daarbij ging hij uit van het
feit, dat het van 26 februari tot 3 maart onderweg was, maar de bemanning mocht
zich op 1 maart op fort Noorddam gaan verpozen:
Na verschillende wanhopig makende tegenslagen als ijsgang, tegenwind, snijdende kou, laag water e.d., die hen dwongen 6 dagen in dat schip te verblijven,
konden ze eindelijk op 1 maart 's avonds, oude stijl, dat is 11 maart volgens het
hervormde jaar, 101 weer aan boord gaan.
Herrera zegt ongeveer hetzelfde, maar met de verrassende mededeling, dat het
schip op 11 n'laart in Breda aankwam. Hier wordt dus de datum van de herinscheping, 1 maart O.S., 11 maart N.S. volgens de onjuiste opgave van Campana, verward met de datum van aankomst. Ook Camera somt alle tegenslagen nog eens op
en voegt er watergebrek aan toe. Het is niet geheel duidelijk, of het hier drinkwater
of vaarwater betreft, maar gezien het daarop volgende woord marea (vloed) denken
we, dat hier het eerste wordt bedoeld. 102 Coloma maakt van de 6 dagen waarin het
schip werd opgehouden er 9. Waarschijnlijk ontleent Campana nog een handelingsmoment aan de Historia Belgica, als hij zegt, dat de opvarenden: "verschillende keren (overdrijving!) door honger en koude gedwongen waren om naar het niet ver
vandaar gelegen fort Noorddam te gaan om wat op verhaal te komen". Deze mededeling is door geen der ons bekende historici overgenomen. "Zaterdagmorgen", zegt
Campana, "was het schip bij het buitenstaketsel, waar men eerst moest binnenvaren,
voordat men op het kasteelterrein kwam". Volgens het Franse pamflet werd de tijd
van vrijdagmorgen tot zaterdagochtend 10 uur door gebracht voor het Reigersbos.
Van Meteren zegt, dat de reden van het oponthoud was, dat het schip aan een kant
aan de grand zat en wachtte op de vloed. We denken, dat Campana met dat buitenstaketsel het Reigersbos bedoelt. Herrera spreekt van het buitenvalhek, waarmee hij
waarschijnlijk de buitenslagboom bedoeld, want hij voegt eraan toe, dat het schip
daardoor moest, voordat het door het valhek (slagboom)103 van het kasteel kon. Het
Franse pamflet zegt ook, dat ze van 10 uur tot 2 à 3 uur n.m. tot voorbij de laatste
slagboom en voor de sluis gevaren werden. Bor sluit zich daarbij aan. Coloma zegt
daarentegen, dat het schip tenslotte bij het eerste valhek (slagboom) kwam, ongeveer
anderhalf uur voor zonsondergang. Camero beweert, dat dit gebeurde op zaterdag 4
.
3) maart. 104
(l.p.v.,
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Campana neemt nog eens zijn toevlucht tot de Historia Belgica, als de hoest van
de Lierse luitenant Mathijs Helt ter sprake komt:
Verbaasd vertelt men ook, dat die boot (hetzij door de schok van de ijsgang,
hetzij op een andere manier) onderin lek was gestoten, zodat die soldaten tot
aan hun knieën in het water zaten en toch durfden ze niet te fluisteren. Ook
was er een die zo door de hoest werd gekweld, dat hij zijn metgezellen smeekte
hem te doden, omdat hij niet allen te gronde wilde richten en daarmee de onderneming.
Henera voegt daaraan toe, dat er enkele planken gebroken waren en preciseert
aan het einde: want hij wilde niet, dat als hij gehoord werd, ze allen zouden sterven.
Daarvan maakt Coloma: omdat hij zijn metgezellen niet wilde benadelen. In
Carnero's versie wordt alleen van het lek gesproken, niet van de verraderlijke hoest.
Dit voorval wordt door Campal13 verteld na de mededeling, dat het schip bij de buitenslagboom meer gezien dan doorzocht werd door sergeant Grasso, zodat het gemakkelijk de sluisdeur van het kasteel binnenkwam. Daarop volgt dan de geschiedenis van de lekkage en het verdere verhaal van de inspectie, dat op zijn beurt wordt
onderbroken door een "de mens wikt, God beschikt" bespiegeling, die overeenkomt
met de ingelaste jeremiade n.a.v. de slordige inspectiegewoonten van het garnizoen
bij het Reigerbos (zie boven). De compositorische verwarring en herhaling wordt
versterkt, doordat na Grasso een andere sergeant, Rosso, het nu doorzoekt, dit l11.aal
op last van Paolo Antonio zelf Betekent dit, dat het schip tweemaal werd gevisiteerd? Misschien heeft Campal13 het gegeven van de twee sergeanten uit verschillende Italiaanse bronnen en plaatst hij ze zonder nader kritisch onderzoek eenvoudigweg naast elkaar. Of probeert Campana op deze manier Grasso schoon te wassen en
Odoardo, die waarschijnlijk een kennis van hem. was? Campana geeft toe, dat zijn
verhaal op dit punt verward is, maar schrijft dit toe aan het spel van hogere machten,
want logischerwijze had zo'n overrompeling niet kunnen gebeuren:
Paoloantonio beval zijn sergeant Girolamo Rosso met korporaal David Cermel
om eerst het schip te doorzoeken, voordat het de sluisdeur passeerde, maar omdat
de sergeant aan het verliezen was bij het spel, belastte hij de korporaal ermee en
die liet dit zonder verder te kijken aan twee soldaatjes over (...). Tenslotte vertrok
de sergeant, aangespoord door de kapitein, om aanwezig te zijn bij het lossen van
het schip, maar hij bleef niet lang en liet het probleem over aan twee soldaten. lOS
De oplossing van het raadsel van de twee sergeanten is misschien bij Bavia te
vinden, die samenvattende over hun parallelle acties spreekt: Paolo Antonio belial de
selgeant-majoor 1!an de stad (Grasso) en die van hemzelf (d.w.z. van het kasteel, Rosso)
om de boot te doorzoeken. Wat hier bevreemdt is, dat Paolantonio iets beveelt aan de
sergeant van het stadsgarnizoen, waarover Ventimiglia bij ontstentenis van
Gianfigliazzi de scepter voerde. Die sergeants:
stuurden weer anderen, hetzij, omdat ze de schipper nog van vroeger kenden
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-en dat druist natuurlijk in tegen iedere vorm van krijgsdiscipline-, hetzij omdat
ze speelden en niet wilden ophouden met het spel. \06
M.b.t. de visitatie spreekt Campana van een gedelegeerde taak, terwijl Bavia
overdrijft, als hij zegt, dat het niet (i.p.v. niet goed) werd doorzocht: a/werden er twee
soldaten op i!i~estllllrd. Herrera besteedt alleen aandacht aan de tweede sergeant, die
van het kasteel. Paolantonio zond hem tweemaal uit, een keer voor de inspectie en
een keer om toezicht te houden bÜ het lossen. TevergeefS, want de sergeant:
droeg het op aan de korporaal. Die liet het schip zonder meer binnen en beval
twee soldaten ernaar te gaan kijken en, ofschoon de kapitein de sergeant nog
uitzond om toezicht te houden op het lossen van het schip, ging hij er niet heen
en liet de zorg ervoor over aan twee soldaten.
Misschien is de meest nauwkeurige toedracht van zaken te vinden bij Vázquez, die
als gouverneur van het garnizoen van een Spaanse stad en gewezen sergeant-m~oorin
de Nederlanden, wist, hoe het er bij zulke gelegenheden aan toeging. Over het spel en
het delegeren van de opdracht aan ondergeschikten wordt door hem niet gesproken:
De schildwachten van het kasteel hielden het schip aan en meldden dat aan kapitein Paulo Antonio (...). Die stuurde een sergeant [van het kasteel, Rossa] om
het met twee soldaten te inspecteren en ook de gouverneur van de stad, die het
toezicht had over de vijf Italiaanse vendels, t.w. markies Francisco de Vintimiglia
(...) kapitein van een daarvan. Hij zond ook als gebmikelijk de sergeant-m,~oor
van de stad [Grasso]; 107 maar zowel de ene groep als de andere was slordig en
weinig oplettend in oorlogsaangelegenheden.
Coloma spreekt alleen over de sergeant van het kasteel, die het schip, waar zoveel werd gehoest, niet doorzocht, o(,choon een blinde het bedrog zou hebben ontdekt. De corresponderende tekst van Carnero is vrÜ naar Campana met weglatingen
en verbetering van de compositie. De sergeant Girolama l~osso heet bij hem
Gerónimo Risco. Campana laat de tmc (E) van de schipper om een eind te nIaken
aan het lossen niet onverm.eId:
Die schipper raakte daardoor in een lastig parket, want het scheelde maar weinig, of de verborgen fout was aan het daglicht gekomen, toen hij een nuttig
hulpmiddel vond voor degenen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Laten
we ophouden, zei hij, want het is al laat en ik ben doodop. Laten we samen
gaan drinken. Ik heb een "escudo" voor jullie te verteren. lOS In ieder geval, het
maakt niet uit, of we dat karweitje vanavond klaren of morgenvroeg. Zonder
moeite werd dat voorstel aangenomen en het schip bleef half gelost achter. 109
In een wat statiger stijl en met een wat duidelüker inleiding -"Toen de schipper
dacht, dat n1.en hem door had, nam hij zijn toevlucht tot een tmc"- zegt HelTera ongeveer hetzelfde. Bavia vat alles heel kort samen: de schipper hield hen sluw aan de
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praat en trakteerde hen royaal. Na het vallen van de nacht werd het lossen van de
Hulla gestaakt tot de volgende ochtend. Coloma is ook kort, terwijl hij preciseert, dat
ze i.p.v. te inspecteren: in een kroeg met de schipper gingen drinken en ze zaten daar
tot 8 uur 's avonds. Camera neemt ook dit laatste over en maakt ervan 8 uur, pikdonkere nacht: Zij gingen heen en hij naar zijn schip. Daar hield hij zich bezig met
water hozen d.m.v. een pomp, opdat het lawaai van de soldaten niet te horen zou
zijn. Bentivoglio en Sh-ada/Dondini vinden in deze ietwat komische scène, die
Vondel inspireerde in zijn Gijsbrecht110 , aanleiding tot het invoegen van allerlei
woordspelingen en stijlfiguren (zie 1.10 en 11.). Om de spanning te verhogen last De
Rebus in Gallia gestis hier de verlate anekdote in van de hoest van Heldius, die volgens
de voorstelling van de schrijver niet alleen geprovoceerd zou kunnen zijn door de
kou en het lek, maar ook door de vieze lucht, die er hing in dat bedompte ruim.

2.3. Het kasteel
De verdeling van de beschikbare of verbeelde gegevens over de handelingsnJ.omenten is niet bij alle auteurs gelijk. Het pompen waarmee de schipper probeert het
uit het ruim komende lawaai te overstemmen besluit bij Camera de episode van het
drinkgelag, terwijl het in Campana en Herrera bij de volgende scène wordt getrokken: die van het naar buiten kruipen van de verborgen soldaten. Over het aantal be-

23. De turfschipsoldaten verlaten het schip en splitsen zich in tweeën. De eerste Italiaan legt het loodje,
tef\'vijl de schipper nota bene viool speelt. Detailgravure B. Dolendo (ColI. 5MB).
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trokken groepen en manschappen lopen de meningen nogal uiteen. Rinaldi, die zo
weinjg bijzonderheden gaf over de voorbereidingen en de tocht, spreekt wel uitvoerig over de verovering van het kasteel, zodat illj weer ons uitgangspunt wordt:
Toen de schippers zagen, dat in de stad en in het kasteel alles rustig was en ieder
was gaan slapen, kwamen er 60 soldaten, die onder het dek verborgen zaten, heel
stilletjes naar buiten, vastberaden en goed bewapend met geweren en musketten.
De tijdsbepaling, om 11 uur 's avonds 111 , staat pas in de volgende zin, waarin de
overval op de wachten wordt beschreven. Volgens Campana en HelTera gebeurde
het ontschepen tegen rniddernacht en in twee groepen. Bavia zegt: Om middernacht
kwamen de 80 man eruit en verdeelden zich in drie eskadrons. Volgens Coloma was
het even na elven, volgens Carnero om middernacht en kwan"len er 70 soldaten uit
het schip. Strada/Dondini spreekt van 70 man, dje er te voorschijn kropen als de
Grieken: uit het Trojaanse paard. Dit is, voorzover we weten, de enige onder de
Spaans-Italiaanse auteurs over het Tur[~chip die deze voor de hand liggende parallel
heeft getrokken. Bij de Staatse historici wordt die klassieke vergelijking steeds gemaakt n.a.v. het binnentrekken van de schuit door de Italiaanse soldaten, als die van
Troje deden. I 12 Dat de Italiaanse garnizoenssoldaten zo weinig verdacht waren op
een aangepaste herhaling van de beroemdste list uit de legendarische geschiedenis
van de Oudheid, moet hen wel dubbel droevig hebben gestemd. Maar de van huis
uit katholieke Justus Lipsius, die als lid van de kring van Plantijn toen nog vrij wantrouwend stond tegenover iedere vorm van uiterlijke godsdienst, schreef op 15 maart
1590 vanuit Leiden, waar hij professor was, aan de protestantse botanicus Carolus
Clusius uit Atrecht, die in Frankfort aan de Main bezig was de uitgave van zijn gezamenlijke werken te verzorgen: Iets anders wat ik vanhier berichten moet, is mets anders, dan dat Breda is ingenomen, zoals vroeger Troje, door een houten paard, t.w.
een SCillp.113 De stomme verbazing over het feit, dat de werkelijkheid hier de stoutste
dromen van de Oudheid overtrof, komt veel minder tot uiting in de 'Commentarius
bellicus' (1595) van Heinrich Rantzau uit Frankfort aan de Main. Korte tijd na de
velTassing blijkt Maurits' huzarenstukje al opgenomen in een handboek voor krijgslisten, waar het prijkt temidden van de heldendaden van alle vermaarde generaals uit de
Oudheid. Rantzau begint met enkele algemene regels voor het effectief gebruik van
vaartuigen met dubbele bodem, regels die kennelijk ontleend zijn aan het turfschipverhaal, waaraan hij pas later toekomt. Eigenlijk was heel die uiteenzetting van de
krijgslist overbodig en zel[~ schadelijk, omdat die vanwege haar bekendheid niet voor
herhaling vatbaar was. Het geval diende dus minder tot 1eringe dan tot vermaak. 114
Nadat de bemanning ontscheept is, raakt de aanvankelijk trage loop der gebeurtenissen in een stroomversnelling. Rinaldi en Strada/Dondini spreken hier van een
half slaperige wacht die nauwelijks weerstand bood (zie 1.11.). Campana geeft wat
meer bijzonderheden:
Ze vielen de schildwachten aan, die daar in het geheel met op verdacht waren.
De hoofdaanval richtte zich tegen het wachtlokaal bij de poort naar de stad. Ze
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24. De turfschipsoldaten maken korte metten met de bemanning van een wachthuis. Detail gravure B.
Dolendo (Coll. 5MB).

maakten zich er meester van en doodden al wie ze daar aantroffen. Hetzelfde,
maar met minder strijd, gebeurde op andere plaatsen.
Bavia en Herrera resumeren dit en eerstgenoemde voegt eraan toe, dat er een groot
aantal soldaten werd gedood. Vázquez spreekt als volgt:
Toen het nacht was, kwamen de HollandseliS soldaten uit het schip waarin ze
verborgen hadden gezeten te voorschijn en vielen ze vastberaden de schildwachten aan.
Volgens Colom.a speelde de strijd zich voornamelijk af op twee punten: het eerste wachthuis en de poort die toegang geeft tot de stad: in beide gevallen doodden ze
[de overrompelaars] bij de 30 nun. Carnero zegt, dat ze in twee groepen de wachtposten aanvielen en hen doodden: waarbij ze zich meester maakten van de poort
naar de stad en van alle andere punten van het kasteelterrein. Bentivoglio bekijkt de
situatie van het standpunt der Italianen, die spoedig merkten, dat ze overvallen waren, en de moed liet zakken (zie 1.10.). In het Liber relatiol1um volgt nu het vervroegde openbreken van de veldpoort of beter gezegd van de palissade bij de sluis.
Rinaldi suggereert, dat met behulp van de binnengelaten troepen van Hohenloh het
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25. Prins Maurirs (1567-1.625) als veldheer, een ingekleurde gravure van Christoffel Sichem uit
J.F. Le Pecit, La grande chronique, 1601. (Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage).
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kasteelterrein zou zijn veroverd. Deze volgorde van feiten klopt echter niet met
die we uit Staatse bronnen, Campana e.a. kennen. Daaruit blijkt, dat, toen
Hohenloh op het kasteelterrein verscheen, dit bijna in zijn geheel reeds was bezet,
met uitzondering van het hoofdgebouw (de donjon), waar met de gewonde
Paolantonio en diens laatste getrouwen over capitulatie werd onderhandeld. We
houden ons aan deze natuurlijke volgorde en spreken daarom eerst over de laatste
haarden van verzet, die zich bevonden in en om het hoofdgebouw.
De dappere uitval van de jonge Lanciavechia met 36 soldaten, waarvan de meeste Staatse bronnen gewagen, blijft onvenneld in het 'Liber relationum'. Er staat alleen bij wijze van terugblik: Ze maakten zich meester van heel het donjon, waarin
de jonge Lancia Vechia zich met 20 soldaten had teruggetrokken. De Italianen worden door Rinaldi dus tamelijk laf voorgesteld, terwijl de Staatse schrijvers hun nog
de betrekkelijke eer gunnen van een mislukte uitval. Die willen kennelijk laten zien,
dat er nog enige eer viel te behalen aan de verraste vijand en dat er geen open kasteeldeur werd ingetrapt. 116 Tijdens die uitval kiest Paolantonio een gunstige, hoge
positie op de z.g. kat, d.w.z. de verhoging, bedoeld om een ruimer uitzicht te krijgen en het geschut op te plaatsen. Dit platform bevond zich ten oosten van de donjon, in de ruimte tussen de kasteelhaven en de buitengracht, waar zich wachthuizen
bevonden. 1l7 Campalu zegt hierover:
Midden op het kasteelterrein was een donjon in de vorm van een paleis, maar
met grachten, ofschoon niet erg diep en een hefbrug. lls Daar verbleef voornoemde kapitein Paolantonio, die met enkele soldaten een uitval deed en zich
naar een verhoog begaf, waar de vijand nu handgemeen was met een wachtpost
die zich daar bevond. Hier werd wat tegenstand geboden en werd er even gevochten, totdat de kapitein op drie plaatsen gewond raakte en, daar de meesten
van zijn mannen of gewond of gevlucht waren, trok hij zich terug op de donjon, waar hij zich herstelde zo goed en zo kwaad, als het mogelijk was.
Bavia spreekt van twee vruchteloze uitvallen en zegt, dat de kapitein het kasteelcomplex kort tevoren had geÜlspecteerd en dat hij zich na de tweede uitval moest
overgeven. Herrera baseert zich ook hier weer op Campana, maar voegt eraan toe, dat
Paolantonio op het rumoer met enkele soldaten naar buiten snelde en zich terugtrok
op een platfonn [kat]: waar de vijanden in gevecht waren met een wacht die zich daar
bevond. Vázquez heeft van Bavia o.a. de twee uitvallen overgenomen en de mededeling, dat de vijand zich al rneester had gemaakt van de muur (zie 1.7.). De beroepsmilitair besluit met enkele opmerkingen die zijn oorlogservaring en eergevoel verraden:
De Italianen lieten de moed zakken, toen ze zagen, dat het grootste deel van de
hunnen reeds gesneuveld was en trokken zich terug. Erg beschaamd, dat hij het
hem toevertrouwde kasteel niet had kunnen verdedigen, gaf de kapitein zich
over en zijn vader werd getroffen door de even grote schande van deze ongelukkige gebeurtenis. Hij was immers weggegaan, iets wat men in oorlogstijd niet
moet doen en nog tuinder iemand die de eed heeft afgelegd op het bewaren van
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zo'n belangrijk kasteel en zulke belangrijke vestigingen als Breda. 119
Coloma zegt alleen, dat Pablo Antonio zich met enkele soldaten verschanste,toen hij zag, dat de zaak er slecht voor stond. Camero voegt niets nieuws toe aan
wat zijn voorgangers over deze episode te berde brengen. Blijkens het zinsdeel: Bij
het horen !Jan het rllmOer inspireerde hij zich meer op Herrera dan op Campana.
Bentivoglio beperkt zich ertoe te zeggen, dat bij de eerste aanval er enkelen van de
Italianen werden gedood of gewond. Hij vervroegt de gevangenneming van
Paolantonio, want de komst van Hohenloh wordt later vermeld. De mededeling, dat
de jonge zich gewond terugtrok op de donjon, ontleent Strada/Dondini aan
Campana en het getal twee der uitvallen aan Bavia of Vázquez, terwijl de auteur(s)
tegen Rinaldi en Bentivoglio, zonder hen te noemen, de moed van Paolantonio en
diens mannen verdedigt (zie 1.11.). Strada/Dondini zegt tenslotte, dat "de
Hollanders" er niet om gaven de Italianen in hun toevluchtsoord (de donjon) te volgen of om degenen die zich daar uit eigen beweging hadden ingesloten en tot gevangenen hadden gemaakt tot overgave te dwingen: Want ze dachten, dat het een
gemakkel~jke buit zou zijn, als ze het overige hadden ingenomen. Daarop wordt de
komst van Hohenloh verteld. 120 Campana zegt:
In het leger van Holache bevonden zich graaf Filippo [Filips van Nassau] en
Justinus van Nassau, de graaf van Solnls, de heer van Famars, Francesw di Vera
[Sir Francis Vere, de commandant der Engelse troepen] en vele anderen.

De namen komen in de volgorde 1, 4, 2, 5, 3 voor in het Franse pamflet en in
de Historia Belgica. Het opvallendste is, dat hier de nainen van Justinus en van Famars
naar voren zijn gehaald. Die van admiraal Justinus, de toekomstige gouverneur van
Breda en tegenspeler van Spinola in 1624-25, moet kennelijk aansluiten bij die van de
andere Nassau. De naaln van admiraal Verdoes is als enige weggelaten, misschien vanwege de moeilijke spelling. Deze lijst van Staatse bevelhebbers ontbreekt bij de andere
Spaans-Italiaanse historici. Om het binnenkomen van Hohenloh's troepen mogelijk te
maken moest volgens Rinaldi de hulppoort die naar buiten leidt met tangen en andere werktuigen die ze hadden meegenomen worden opengebroken. Dit verhaal, dat
we ook bij Campana, Herrera, Camero en Strada/Dondini vinden, is niet helemaal
juist. Met de hulppoort wordt hier de veldpoort bedoeld in het noorden van het kasteelterrein. Maar uit het Franse pamflet, Van Meteren en Bor weten we, dat die vanwege de ijsgang niet geopend kon worden, zodat een doorbraak gemaakt moest worden door de palissade in het noordwesten bij de sluis waardoor het schip was binnengehaald. 121 Campana vertelt de komst van Holac pas, nadat hij de verwarring onder
de kapiteins van het stadsgarnizoen breedvoerig geschilderd heeft:
Toen drie uur later de graaf Holach (...) het kasteelterrein was binnengekomen,
nam de angst der Italianen nog toe, want ze argumenteerden, dat Maurits met
het grootste deel der infanterie er spoedig bij zou komen (vgl. E,F).
De overgave van het kasteel wordt bij verschillende episodes getrokken. Bij
Campana en Herrera vervloeit die met de kaputulatie van de stad in haar geheel. Bij
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Coloma, Camero en Strada/Dondini kapituleert het kasteel vrijwel onmiddellijk na
het verschijnen van Hohenloh. Zo is het ook bij Rinaldi, die zegt, dat Paolantonio,
die zich met 20 soldaten had teruggetrokken op de donjon, zich bij het aanbreken
van de dag zonder te vechten of zich te verdedigen overgaf Campana geeft meer
bijzonderheden, ook over de inhoud van de capitulatie:
Kapitein Paolantonio was gewond en had weinig soldaten, terwijl de vijanden
zich hadden meester gemaakt van het geschut, de munitie en de proviand. De
donjon, waarin hij zich had teruggetrokken, was niet alleen erg nauw, maar had
geen middelen om zwak geschut te dragen. Bovendien had Maurits zich op
zondagmorgen bij de overigen gevoegd met een leger en vooraanstaanden figuren (...). Hij [Paolantonio] was dus gedwongen volgens akkoord met al de zijnen te vertrekken. Alleen mocht Giovanni di Haga, de bewaker en conciërge
van het kasteel, al zijn huisraad meenemen. 122 Niettemin werd tegen iedere
vorm van krijgsrecht in kapitein Paolantonio vastgehouden, uitsluitend op aandringen van enkele metselaars, die zeiden, dat ze van hem een grote somme
gelds te vorderen hadden, omdat zij voor zijn vader Odoardo in
Geertruidenberg gewerkt hadden op het eerder genoemde fort Stelouen
[Steell10ven].123 Velen geloofden daarom, dat Paolantonio graag bij Maurits zou
zijn gebleven en bij wijze van vergissing hebben dat wij dat elders ook geschreven.
Ondanks dit démenti gelooft Camero er vast in, want hij schrijft: en men heeft ons
gezegd, dat hij het zo wilde, omdat hij vreesde voor zijn nalatigheid gestraft te worden.

2.4. De stad

Als we de lijst van commandanten van de vijf stadcompagnieën van Rinaldi vergelijken met die van Campana (zie 2.1.), dan valt het op, dat eerstgenoemde er niet
alleen hun geboorteplaats bijvoegt, maar ook de naam van Mozei, de plaatsvervanger
van de uitstedige Gianfigliazzi, en de extra-functie van Rapetti:
Daar waren ter bewaking van de stad: kapitein Rapetti uit Florence,124 die als
oudste kapitein het bevel voerde over de militaire rechtspraak, kapitein Cesare
Guerra uit Milaan, Don Francesco Venti Miglia uit Sicilië (...) kapitein
Gerolamo Gratiani uit Perugia en Gianozzo Mozei, vaandrig van Gianfigliazzi,
allen met hun com.pagnieën.
Uit Vázquez kan men opmaken, dat de 5 compagnieën bij ontstentenis van
Gianfigliazzi onder bevel stonden van markies Francisco de Vintimiglia.
Strada/Dondini spreekt van
quinque Italorum cohortibus" (5 Italiaanse
regimenten) 125 en ziet een scherpe tegenstelling tussen de slinkse gebeurtenissen van
de nacht op het kasteelterrein en de verovering van de stad die in het volle daglicht
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26. De verrassing van Breda in vier scènes, een ingekleurde gravure van B. Dolendo in J.F. Le Petit, La
grande chronique, 1601. (Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage).
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moet geschieden. Hoe hoopvol dit laatste voor de Italianen ook klinkt, de werkelijkheid zorgt voor een nieuw contrast. Volgens Rinaldi was de eerste reactie veelbelovend. Men begreep, dat de eerste taak van de stadscompagnieën was te verhinderen, dat de vijand van het kasteelterrein via de brug het Kasteelplein bereikte:
Toen ze het wapengekletter en het geschreeuw hoorden op het kasteelterrein,
stelden ze zich op in slagorde met hun soldaten, die afgezien van die van het
kasteel uit zo'n 350 man bestonden. Met grote onstuünigheid gingen ze over tot
het in brand steken van de brug. 126
Campana is minder optimistisch: alvorens over de tegenactie te reppen spreekt
hij over de grote verwaning die er heerste onder de kapiteins, die rliets uitrichtten,
omdat ze voor het overgrote deel meer voelden voor de vlucht dan voor de strijd.
Herrera stemt hiermee in. Volgens hem was er in de stad veel rUITlOer, toen men het
verlies van het kasteel bemerkte en het gevaar dat men zelf liep: De kapiteins, die
koppig van mening verschilden, waren waardeloos, want ze wilden alleen vluchten
om het vege lijf te redden. Coloma heeft oog voor de activiteiten van de Bredase
burgerwacht: 127
Bij het lawaai en geschreeuw dat te horen was vanuit het kasteelterrein begonnen de burgers samen te stromen in het wachthuis in de stad, terwijl de Italianen
naar het hunne snelden (...). Maar laatstgenoemden besloten zichzelf in veiligheid te brengen en de stad te verlaten.
Carnero zegt, dat er grote venvarring heerste onder de kapiteins, toen men in
de stad vernam, dat de vijand zich had meester gemaakt van het kasteel. Evenals
Rinaldi legt Strada/Dondini er de nadruk op, dat de eerste aktie der Italianen hoopgevend was, zodat de Staatsgezinden vreesden voor hulpverlening vanuit naburige
vestingen, waarbij de ovenvinning hun zou kunnen ontglippen: Aangespoord door
de voor plundering beduchte burgers, vielen de Italianen de brug aan die de stad met
het slot verbindt. Rinaldi spreekt uitvoerig over de onenigheid der Italianen, waarbij
ieder alleen er op bedacht was zichzelf te redden, maar hij laat daarbij onvern1eld, dat
Vicenzo Capra de man van de brugactie was. Wel vermeldt hij deze vaandrig i.v.m.
de ruzies die er heersten onder de officieren. Niemand is hierover zo uitvoerig als
Rinaldi:
Ottavio Tarlatino uit de stad Castello was luitenant 128 van een compagnie ruiters
van de markies van Guasto [Vasto]. Bij andere gelegenheden had hij prachtige
heldendaden verricht. Omdat hij deze fimctie niet meer wenste uit te oefenen,
wilden ze die aan Cesare Guerra geven, maar die wilde die niet aanvaarden.
Ventimiglia probeerde die altijd zelf in te palmen, waarbij llij zowel in woorden
als in daden grote vermetelheid aan de dag legde, zodat Vincenzo Capra gedwongen was het vaandel van hem te weigeren. Hij zei n.l., dat hij geen vaandrig wilde zijn van zo'n kapitein als hij [Ventimiglia] was.
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Of Capra wilde of niet, hij was de vaandrig van die jonge graaf met de machtige
oom, die waarschijnlijk nogal onuitstaanbaar was en over het paard getild (vgl. H,
C). Maar telVvijl Ventimiglia in de ure des gevaars zich niet erg heldhaftig gedroeg,
liet Capra zijn nobele inborst kennen. Er komt hier en in het vervolg in de onenigheid tussen de officieren onderling en die tussen de burgerwacht en de militairen een
element naar voren dat aan de klassieke geschiedschrijving van een Livius, Tacitus en
Sallustius herinnert met haar redetwisten in retorische stijl:
Hij [Capra] kwam het eerst in beweging en liep er met vuur en zwaard heen
om de brug in brand te steken, wat hij ook deed. Hierin werd hij bijgestaan
door enkelen, die deels door moed, deels door schaamte bewogen werden en
deels overreed werden door zijn argumenten. Hij wees hun er inull.ers op, dat
de hulpverlening van de hertog van Parma zeer nabij was en de garnizoenen van
bevriende vestingen, zodat ze in een paar uur ontzet konden worden. Hij herinnerde hun er ook aan, hoeveel schande ze over hun natie zouden brengen, wanneer die plaats die aan hun geloof en moed was toevertrouwd, zo eerloos verloren zou gaan. Terwijl Capra zich inspande om met zijn voorbeeld de anderen
tot een beter overleg te brengen, deden die oversten die het oneens en besluiteloos waren er fuets aan (C, vgl. E).
Volgens Bavia werd Capra's welgemeende raad in de wind geslagen:
Want ofSchoon ze zich opstelden in eskadron en vier uur op het plein wachtten,
zaten ze vol angst en verlieten ze de plaats, waarvan graaf Maurits zich de volgende dag129 meester maakte, zeer ten nadele van de goede gang van zaken in
die [Lage] Landen.
Vázguez speelt daarop in:
de angst had hen dermate te pakken, dat, al hadden ze zich in eskader opgesteld
op het plein, ze dat niet zouden hebben volgehouden. Zonder te weten voor
wie ze vluchtten, lieten ze het voor wat het was.
Carnero voegt aan het verhaal van Campana en Herrera toe, dat ook kapitein
Rapeti vond, dat Breda verdedigd moest worden, niet alleen door de brug te vernietigen, maar ook door het Kasteelplein van loopgraven te voorzien. Volgens
Strada/Dondini werd die stad-slotverbinding inderdaad door brand verbroken, maar
leek het, alsof men daarnlee alle moed liet zinken. De auteur vindt, dat ze daarmee
ontrouw werden aan hun voorgeslacht en aan zichzelf. Hun angst nam nog toe,
doordat ze meenden, dat Maurits met het grootste deel van de infanterie er spoedig
bij zou komen (C). Ze argumenteerden, dat ze zich niet zouden kunnen redden en
dat ze zowel de stad als het krijgsvolk zouden verliezen en dat, aangezien de stad niet
te redden was het veel beter zou zijn die mensen te sparen om de koning bij andere
gelegenheden te dienen dan haar zinloos te gronde te richten (E, J). De officier
wiens houding bij deze aarzeling de doorslag gaf was waarschijnlijk Tarlatino. Hij
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stond goed aangeschreven te Breda en ver daarbuiten. Terwijl Rinaldi en Camero
hem als een zeer dapper en ervaren soldaat beschouwen (zie 1.8.), zegt Bentivoglio:
Hij was de oudste in de krijgsdienst en onder de gamiezoenssoldaten het meest geacht, zodat ze hem verzochten de verdediging van de stad op zich te nemen, totdat
er hulp zou komen opdagen. Maar het lijkt, dat de snelle promotie van de jonge
adellijke Ventimiglia en Paolantonio bij hem schele ogen had gemaakt.
Bij Rinaldi richten de Bredanaars het verzoek stand te houden tot de officieren
en vooral tot Tarlantini, maar de ruiters, die onder zijn bevel stonden, zeiden dat het
geen zin had daar te blijven: want zij behoorden niet te vecl1ten in die nauwe straten, maar
in het vrije veld. Ofschoon Cam.pana, Henera en Coloma Tarlatini niet noemen in dit
verband, is het wel duidelijk, dat hij de instigator was van deze ideeën. De volgende
opmerking van Camero over wat een cavalerist al of niet hoort te doen, komt duidelijk uit Campana, waarschijnlijk via Herrera of via Camero, die niet over ruiters in
het algemeen maar over de luitenant in het bijzonder spreekt: Datzelfde [het zou beter zijn Breda te sparen en de koning elders te dienen] zei ook Tarlantini, want hij
diende niet op de begane grond, maar te paard en in die nauwe straa~es van Breda
kon hij zijn strijdlust niet ontplooien. Bentivoglio drukt zich in gestyleerde abstractie
uit: Maar hij wilde zich tot niets anders verplichten als tot het nakomen van zijn verplichtingen als cavalerist. Tarlatini, die een grote verantwoordelijkheid had als edelman en soldaat van lTleer naam dan de anderen, vroeg zo nadrukkelijk mogelijk de
sleutels van de stadspoort [Haagpoort] (B). Toen die hem niet vlug genoeg werden
gebracht, liet hij volgens Van Meteren de poort openbreken. In het verhaal van
Herrera volgt nu een toevoeging t.O.V. Campana waarin zijn landgenoten ten voorbeeld worden gesteld aan de Italianen, een houding die we ook bij Coloma vinden:
Toch waren er enkelen die zeiden, dat dit geen goede reden was, omdat de ruiters zowel te voet als te paard moesten vechten, als het zo uitkwam, zoals de
Spanjaarden dat deden (E).
Er werden voorstellen gedaan om loopgraven aan te leggen en enkelen spanden
zich in om hen te oveneden een stadspoort (C,E) -de Antwelpse of Haagpoort (G), of
het bolwerk van die poort (K)- te versterken en stand te houden en kolonel
Mondragón [de slotvoogd van Antwerpen] bericht te sturen. Die zou hun gemakkelijk
binnen acht uur vanuit het Antwerpse kasteel en van andere kanten hulp kunnen zenden. 130 Ze zouden daar zolang kunnen standhouden, totdat ze, als ze niet ontzet werden, zich met behoud van hun goede naanl (C; met des te meer eer, E) hadden kunnen
terugtrekken (C). Anderen verzekerden, dat ze van de vijanden een veilige aftocht zouden verkrijgen, wanneer die zouden inzien, dat ze [de Italianen] er geen voordeel uit
zouden trekken (C; dat hun verdediging doeltreffend was, E). Rinaldi zegt hierover:
Als ze het geschut naar de Antwerpse poort hadden gebracht, hadden ze daar
twee dagen kunnen standhouden, want zonder artillerie konden de vijanden
niet worden verjaagd.
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De inwoners drongen met meelijwekkende smeekbeden er bij deze kapiteins en
soldaten op aan zich te verdedigen (E), welk verzoek ze met te meer nadmk richtten
tot Tarlatino (B), want ze begrepen wel, dat ze bloot zouden staan aan plundering en
moordpartijen (C). Ook boden ze aan de wapenen op te nemen en hun te helpen,
totdat ze ontzet zouden worden, want dat zou maar een paar uur duren (E, vgl. C)
of in ieder geval niet langer dan t\;vaalf uur (I). Ze baden en smeekten Tarlatino met
zijn cavalerie te blijven, want, zoals ze zeiden, omdat de kasteelbrug kapot en verbrand was, konden ze niet aangevallen worden (B, vgl. K). Rinaldi voegt eraan toe:
Ik weet niet, of de Bredanaars betrouwbaar waren, maar, als ze allen stand hadden
gehouden, was Breda niet verloren gegaan. Maar er werd niets gedaan. Vázquez, die
zich in menig hachelijk ogenblik duchtig had geweerd (1.7.), merkt geërgerd op:
Als ze niet vier uur hadden verdaan met vragen en ant\;voorden en nog eens vier
uur waarin ze er maar niet toe konden komen zich te versterken bij die poort,
dan hadden ze het verloren gebied herwonnen.
Optimistischer dan Campana, die waarschijnlijk onder de invloed van de Historia
Belgica spreekt van de Bredase angst voor plundering en moord, prijst Coloma de
trouw der Bredanaars aan Filips IJ, die zich in 1568 als hertog van Brabant had meester gemaakt van de Baronie. Sind~ 1585 stelden ze vijf vendels burgerwacht ter beschikking voor de verdediging der stad. Desondanks vertrokken de Italianen met
meenerning van al hun bagage: zonder acht te slaan op de burgers van de stad, die
zich allen zeer moedig aanboden om hun vaderstad en de eer van hun koning en
heer te verdedigen. Maar alles was tevergeefs, want de doodsangst was sterker bij hen
dan de vrees voor eerloosheid. Tenslotte gingen ze naar Herentals en vandaar naar
Antwerpen (C, E). Enkele officieren probeerden hen tegen te houden door erop te
wijzen, hoe belangrijk het voor het Italiaanse volk was zo'n cruciale vesting niet verloren te doen gaan (D). Ook Vázquez gelooft in de nationale uitstraling van de individuele schuld. Hij is beheerst veront\;vaardigd, want hij wil niet generaliseren:
Hadden ze niet zoveel tijd verknoeid met wisten, dan had dat kleinmoedige
krijgsvolk er geen aanleiding toe gegeven, dat het Italiaanse volk die dag zijn
goede naam verloor. Want dat heeft zeker zeer dappere soldaten en het is algemeen bekend, dat ze in de Nederlandse oorlogen heldendaden hebben verricht.
Tenslotte hebben ze de stad nog laffer verlaten, dan ik heb beschreven (...). Ze
vluchtten op zo'n gemene manier, dat ze niet te houden waren.
Coloma, die het devies principiis obsta (weersta in den beginne) huldigt, ziet hen
van kwaad tot erger vervalJen:
Maar niets volstond om hun plannen een halt toe te roepen, want, nadat ze begonnen waren met het niet nakomen van de verplichtingen van de eer, probeerden ze in verwarring alleen hun leven te redden.
Strada/Dondini vat de hele tragiek van Breda san1en in een drieledige zijn (zie
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27. Het binnenhalen en lossen van het turfSchip in de Kasteelgracht, détail ingekleurde gravure van B.
Dolendo. (Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage

125

Jaarboek De Oranjeboom 45 (1992)

1.11.). Alle schrijvers zijn het erover eens, dat de Italianen de moed te vlug lieten
zakken, want binnen 8 uur begon de hulp al toe te stromen: uit Roosendaal, uit
Geertruidenberg en uit Antwerpen (zie 1.11.):

Al die krijgslieden waren er voor de middag, zodat, zelfs al hadden ze zich overallO of 14 uur opgehouden, ze nog op tijd zouden zijn gekomen en 50 i.p.v.
400 man zouden volstaan hebben om de bezetting en de burgerij moed te doen
vatten en de vijanden schrik aan te jagen. En al waren die uit Antwerpen 5 uur
later gekomen, dan zouden ze nog op tijd zijn gekomen, want Zijne Hoogheid
zou, zoals te verwachten viel, flink krijgsvolk hebben gezonden (...). Dan zouden die kapiteins grote eer hebben verworven bij de korting, hun generaal en bij
iedereen i.p.v. schande en een laakbare reputatie. Nu moesten de meest schuldigen hun leven laten door de handen van de beul. Maar daar ze geen n1.oed, geen
inzicht en geen eer meer hadden, was daar geen kapitein, officier, edelman noch
soldaat die weerstand bood of enig blijk gaf van dapperheid, want ze gaven alle
verdediging op en sloegen op de vlucht (B).
De gevluchte Italianen kwamen aan bij de Borgerhoutse Poort te Antwerpen,
toen de gouverneur van die stad, Cristóbal de Mondragón, die op de hoogte was van
wat er met het Bredase kasteel was gebeurd, vandaar vertrok. Ze verlangden hun leven op het spel te zetten om die hoogstbelangrijke vesting te verdedigen (H). Met
een ongelooflijke snelheid bracht rnj 500 infanteristen uit het Antwerpse kasteel en
uit Lier en uit andere vestingen bijeen en met hen vertrok hij persoonlijk in de richting Breda (I). Volgens Carnero stuitte hij niet bij de Borgerhoutse Poort maar halverwege op het krijgsvolk dat uit Breda kwam. Rinaldi laat als enige de mening van
de gezagsgetrouwe Bredanaars horen en zegt, dat de leiding van de hele expeditie in
handen was van Gianfigliazzi:
Die Bredase burgers die met de soldaten vertrokken, omdat ze door de vijanden
niet behandeld wensten te worden als aanhangers van de koning, waren van dezelfde mening als anderen die zeiden, dat, als gouverneur Lancia Vecrna er geweest was of kapitein Giacomo Gianfigliazzi, ieder van hen een eervolle rol
zouden hebben gespeeld om de stad met verloren te doen gaan, maar de ene
was naar Geertruidenberg getrokken zonder bevel of waarschuwing achter te laten, en de andere bevond zich in Antwerpen op weg van Brussel naar Breda. In
eerstgenoemde stad vernam hij, dat het kasteel van Breda verloren was gegaan.
Na met de Spanjaarden en de tien compagnieën ruiters die onder het commando van markies Alessandro Malespina, uit Antwerpen vertrokken te zijn, verzocht hij 20 lansiers 131 vooruit te rijden en Breda binnen te gaan, als daar nog
tijd voor was. Ze moesten proberen daar stand te houden, totdat de hulptroepen
van de markies kwamen opdagen (...). Gian:figliazzi reed zo vlug mogelijk vooruit, maar bij Hoogstraten kreeg rnj te horen, dat de onzen Breda hadden gegeven. En het ergste was, dat ze allen in Brussel zo onbeschaamd voor de ogen van
hun generaal verschenen, dat het hele hof zich erover verbaasde.
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Strada/Dondini voegt llieraan toe, dat Gianfigliazzi genezen en wel terug was
uit Brussel. Behalve over de troepen uit Roosendaal, Geertruidenberg en Antwerpen
beschikte hij slechts over 20 lansiers, ter beschikking gesteld door Malespina, zodat
de invloed van laatstgenoemde op het troepentotaal geringer is dan bij Rinaldi. In
Hoogstraten zou hij vernomen hebben, dat bij Maurits' komst de bezetting was gevlucht en dat de burgers de stad hadden overgegeven (K).
Volgens Rinaldi vluchtte de sergeant-majoor, die zich het schuldigst van allen
voelde, met zijn adjudant naar Holland: en men heeft nooit meer iets van hen vernomen, een mening die we nergens bevestigd hebben gevonden. Misschien hebben
we hier te maken met een geval van tegenspraak, want volgens Carnero werd de sergeant-majoor die het schip zo slordig had doorzocht veroordeeld en opgehangen. Er
kan bij Rinaldi en Carnero verwarring zijn ontstaan tussen de sergeant van het kasteel Girolamo Rosso en die van de stad Francescomaria Grasso, die volgens
Campana e.a. beiden het schip doorzochten (zie 2.2.). Het wordt wel voorgesteld,
alsof de Italianen in paniek Breda uitvluchtten 132 , maar ze hoefden volgens Rinaldi
geen haast te maken, daar de Staatse troepen nog lang niet meester waren over de
stad:
De overigen vertrokken via de Antwerpse poort met de grootste schrik van de
wereld, ofschoon ze niet werden opgejaagd of achtervolgd. Zo lieten ze 's konings stad in de steek en dat was het grootste slabakken dat ooit door soldaten is
vertoond. 1J3 De Spanjaarden nuakten zich er vrolijk over en dreven de spot met
de Italiaanse natie. Ze zeiden, dat ze al drie vestingen door hun lafheid hadden
verspeeld, maar dat dit het schadelijkste was en het belangrijkste verlies (B).
Camero is het daar volkomen mee eens. De vluchtelingen hadden immers de
overmeestering van de stad niet afgewacht:
want lang voor de komst van Maurits verlieten ze de stad op smadelijke wijze.
Dit is wel de gemeenste daad die het Italiaanse volk ooit heeft begaan, want ze
hadden een poort kunnen bezetten en wachten op ontzet (...). En zo niet, dan
had graaf Maurits hen wel op eervolle voorwaarden laten gaan (I, vgl. J).
Wanneer de capitulatie van de stad ter sprake komt, neemt Campana zijn toevlucht weer tot de Historia Be{l5ica. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat hier zowel als daar
een losprijs van f 90.000 wordt genoemd, een afronding naar beneden van het uiteindelijke rantsoen van f 97.074 dat door Van Meteren in 't Nederlands wordt opgegeven. De aanvankelijk overeengekomen SOlmna van f 16.000 werd door de toenem.ende eisen van de overwitmaars steeds meer opgeschroefd: 1J4
Nadat Maurits zich meester had gemaakt van het kasteel, bereidde hij zich voor
om de stad stormenderhand in te nemen, want die ongelukkige Bredanaars deden nog, alsof ze stand wilden houden, 111.aar, toen ze zagen, dat het geschut van
twee kanten op hen was gericht, zodat ze beducht waren voor hun volledige
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ondergang, gaven ze te verstaan te willen onderhandelen. Er werd overeengekomen, dat ze niet geplunderd zouden worden, als ze het krijgsvolk twee maanden
soldij zouden uitbetalen, ten bedrage van 90.000 gulden (C, vgl. E, I).
Nu volgt een zin die bij Herrera en Camera ontbreekt en waarin wordt gezegd,
dat Maurits om bezit te nemen van de stad de kapitein van zijn gardecompagnie, de
heer Nooth erheen zond. 135
Maar toen alles beter geregeld was, benoemde hij tot gouvemeur voomoemde
Herauguir en tot hoofd van het garnizoen Lamberto Carli [Lambert Charles] met

een voldoende aantal ruiters en infanteristen. 136 De bijzonder voordelige verovering V~Ul die vesting, zowel vanwege de uitgestrektheid van het domein -het was
immers de hoofdplaats van 17 grote dorpen- als vanwege de ligging en bovengenoemde redenen werd met grote vreugde vemomen door de Hollanders. Om
er een blijvende herinnering van te maken lieten ze enkele gouden, zilveren en
koperen munten slaan. Aan de ene kant vertoonden ze in reliëf het schip op de
rivier en de soldaten die het verlieten met rondom de volgende woorden: vincendi aut moriendi parati, merces inviti animi en aan de andere kant: Bredam iiij
Martij 1590, per Comitem Mauritium Hispancia seruitute liberatam. 137
Bij Herrera en Camero wordt de benoeming van Charles weggelaten en worden de Latijnse inschriften alleen in vertaling gegeven, bij Herrera in omgekeerde
volgorde en met verkeerde datum (4 mei). Camero voegt aan het einde toe, dat
Herauguier, die Breda met 900 garnizoenssoldaten bezette, dezelfde was die met hen
altijd heel de Kempen had geteisterd. 138

2.5. De straf

De gemoedsgesteldheid van Parrna, die volgens Vázquez bij het vernemen van
het verlies van Breda in Vinee vertoefde,139 wordt door diverse auteurs als volgt omschreven: het speet hem bijzonder (B), - heel erg (G), - ontzettend (I). Hij was zeer
misnoegd (C), - zeer ontevreden (E), het verdroot hem zeer (H, K), het bedroefde
hem 0), maar nergens wordt van woedeuitbarstingen gesproken (zie noot 6).
Volgens zijn enge vertrouwde Rinaldi beïnvloedde de droefheid zijn gezondheid
nadelig, ofschoon we weten, dat die al geruime tijd zozeer geschokt was, dat de medici hem maar een korte tijd te leven gaven:
Zijne Hoogheid speet het bijzonder, zowel vanwege de slechte dienst aan Zijne
Majesteit bewezen als vanwege de schade voor zijn natie. Deze ongelukken [de
muiterijen en het verlies van Breda] kwamen alle op het hoofd van de generaal
terecht en, ofschoon hij er niets aan kon doen, deden ze veel afbreuk aan zijn
gezondheid.
Parma moest bij deze en andere gelegenheden ook veel kritiek verduren, omdat
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hij de Italianen zou bevoordelen en de Spanjaarden afgunstig maken (zie 1.5. en
1.11.). Coloma onderstreept ook de grote economische en strategische betekenis van
Breda:
Deze gebeurtenis verdroot de hertog van Parma om vele redenen: allereerst vanwege het belang van de vesting, toegangspoort tot de Kempen, het dichtbevolkte gebied en, hoewel op zichzelf onvruchtbaar, het winstgevendste deel van het
hertogdom Brabant, dat men van daaruit bijna in zijn geheel kon beheersen.
Ook uit andere overwegingen kon Breda de koning en de goede afloop van die
oorlog ten dienste staan. Maar wat hem misschien het meest bedrukte, was de
daaruit voortkomende ontluistering van het Italiaanse volk (zie 1.11.) (...). [Zijn
vader Ottavio Farnese] schreef hem heel dikwijls, dat, als hij goede resultaten
wilde behalen, hij het krediet dat hij bij de Spanjaarden had moest bewaren,
door hen te eren, hun gunsten te bewijzen en door hen in te zetten in gevaarlijke situaties, waaruit ze zich dan op de hun toevertrouwde wijze zouden weten
te redden.

-

Strada/Dondini bracht daar o.a. tegen in, dat hij de militaire zaken van de zoon
belangrijker vond dan de raadgevingen van de vader (zie 1.11.). De schrijver wist,
dat Alexander van de soldaten van ieder volk evenveel hield, maar dat hij ook streng
kon zijn, als de discipline het vereiste. Volgens de meeste Staatse bronnen liet Parma
de drie uit Breda gevluchte kapiteins uit wraak over hun lafheid onthoofden. Alleen
Bor deelt mee, dat zij veroordeeld werden door de krijgsraad te Brussel. 140 Rinaldi
zegt hierover:
Ze werden aangehouden en de auditeur generaal (militaire rechter) van hun regiment en de auditeur generaal te velde veroordeelden drie kapiteins, t.W.
Cesare Guerra,141 Don Francesco Ventimiglia en [Piergirolamo] Grantiani ter
dood, evenals luitenant [Ottavio] Tarlatino. Maar Ventimiglia vroeg door bemiddeling van zijn oom, de hertog van Terranova, gouverneur van Milaan, gratie aan Zijne Hoogheid en verkreeg die. Hij had een bode te paard naar zijn
oom gezonden, die zo vlug terugkwam, dat hij arriveerde op de avond voor de
ochtend waarop hij onthalsd zou worden. De andere drie werden in het openbaar op een schavot onthoofd, terwijl het hele volk toekeek.
Praktisch alle andere Spaans-Italiaanse schrijvers leggen er de nadruk op, dat het
hier geen wraakoefening, maar een gerechtelijke straf betrof, waarbij alleen de
zwaarst schuldigen werden terechtgesteld. Toch klinkt bij sommigen twijfel door, of
de Brusselse justitie handelde in een proces aanhangig gemaakt door de landvoogd in
dezen wel erg onafhankelijk was. Parma had ervoor gezorgd, dat uiterlijk alles in
orde was. Hij schreef aan Filips II ook, dat het gerecht zou beslissen (zie 1.1.).
Campana twijfelt er echter aan, of dit wel erg veel speelruimte werd gelaten: Dus beval
Parma, dat de meest schuldigen door een streng bevel van het gerecht gestraft moesten
worden, zoals ook geschiedde. De gratieverlening van Ventimiglia wordt dramatischer
voorgesteld, want die zou hem pas op het schavot zijn meegedeeld. De legeroversten
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zelfde straf zouden krijgen als de anderen. Ofschoon dit niet de juiste plaats ervoor is, wil ik toch wijzen op de grote wanorde die de officieren van de administratie in de Nederlanden aanrichtten bij de door hen afgenomen monsteringen
met het doel zich te bevoordelen, wat een mooi woord is voor stelen. In overeenstemming met enkele kapiteins van andere nationaliteiten zetten ze op de
lijsten meer soldaten, dan er in de compagnieën waren. Dientengevolgde begreep Alexander, dat hij met dit bedrog een groter aantal krijgslieden in de garnizoenen meende te leggen, dan het geval was. Ik schrijf dit niet, omdat Breda
verloren zou zijn gegaan, daar er te weinig Italianen gelegen zouden hebben,
want het waren meer dan 500 soldaten, maar om.dat er op de lijsten te veel namen stonden, aangezien de conunissarissen van de troepenwerving er voordeel
uit trokken. Daar kwam een einde aan met de komst van Don Diego de
Ibarra 147 naar die gewesten, want als voorzichtige en rechtschapen ambtenaar
hervormde hij de vele, grote uitwassen waaraan die mensen zich schuldig maakten op kosten van koninklijke schatkist (G).
Het is, alsof Rinaldi aan het Italiaanse spreekwoord YC17dere pan per fi.JCaccia (boontje komt om zijn loontje) denkt, als hij het lot van de garnizoenssoldaten beschrijft.
Ze verdienden veel door sluikhandel met de vijand, wiens schepen met smokkelwaar
zij zonder controle binnensluizen tot op het kasteelterrein. Niet zozeer de sluwheid
van de turfschipper, wiens naam niet eens wordt genoemd, maar hun eigen corruptie
veroorzaakte hun ondergang. Deze voorstelling van zaken, die we geven voor wat
ze is, heeft een dubbel effect op de beoordeling van de venassing door het Turfschip
en wat daarop volgde: de verdienste van de vijand wordt verkleind en de gestrengheid van het militaire gerechtshof te Brussel -het liet zes leden van de Bredase bezetting ophangen of onthoofden- meer begrijpelijk: het strafte niet alleen hun lafheid
maar ook hun schuldige nalatigheid en cOHuptie, die het kasteel aan groot gevaar
had blootgesteld. Het is wel voorgesteld, alsof de overhaaste vlucht uit Breda een
voortvloeisel was van hun angst voor de Staatse plakkaten. De vluchtenden zouden
ook bevreesd zijn geweest voor hun metgezellen, onder wie die Italianen van het
Bredase garnizoen gerekend moesten worden die in 1589 met het Engelse garnizoen
van Geertruidenberg hadden onderhandeld om die vesting aan Parma te verkopen,
een opzet waarin ze uitstekend waren geslaagd. Maar Rinaldi zegt, dat de sergeantmajoor en diens adjudant, die zich het meest schuldig voelden, naar Holland vluchtten. Zij waren dus minder bevreesd voor de Staatse plakkaten dan voor de Brusselse
justitie en hun angst en slechte geweten zullen eerder hebben sam.engehangen met
de onderbezetting van het garnizoen t.g.v. het stelsel der passevolanten en met de
sluikhandel op Holland, waarvan respectievelijk Vázguez en Rinaldi spreken. 148
Het einde van Rinaldi's Tmischipverhaal -tevens het einde van boek VIII- lijkt
op de godsvruchtige slotfases van Parma's brieven aan Verdugo en de koning van 6
en 14 maart. Eerstgenoemde verwijst daar naar de woorden van de psalmist, die ons
aanspoort God te beminnen en te vrezen, want wie dat doet, vindt hulp en weldaad
en wie op God vertrouwt, vindt een helper en beschermer en hoeft anderen niet te
vrezen. 149 Als men hoopt en deugdzaam leeft, mag er om het even wat gebeuren.
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Wie naar Gods eer streeft en het welzijn van de naaste, krijgt nooit oneer te verduren noch verwijten. Het beeld van 'Mijn schild ende betrouwen' ontleende het
'Wilhelmus' ook aan het boek der Psalmen. Katholieke en protestantse tegenstanders
vonden in dezelfde bijbelteksten troost. ISO
Deze gedachten zou men kunnen samenvatten met de woorden: 'Wie op God
vertrouwt heeft geen oneer te vrezen', wat na het voorafgaande wel merkwaardig
klinkt, want het Italiaanse garnizoen had met uitzondering misschien van enkele figuren als Capra en Rapetti zich oneervol gedragen. Rinaldi's vermaning moet dan
ook meer als een algemene stelregel worden opgevat dan als iets wat toegepast is op
de concrete situatie van 4 maart 1590. Daarop speelt Campana in, wanneer hij kort
voor de ontscheping van het TurfSchip te vertellen waarschuwt, dat Gods voorzienigheid verschilt van onze wil en dat onze voorzichtigheid (de door Odoardo getroffen voorzorgsmaatregelen) een zwak geneesmiddel is voor menselijke lotgevallen
(het verlies van Breda) (zie 2.2.). Het is, alsof Campana berustend suggereert, dat
God niet altijd is met degenen die strijden voor de vrijheid van de katholieke Kerk,
dat hij hun standvastigheid beproeft en hun euveldaden straft, maar dat hij toch het
goede uit het door Hem toegestane kwade weet te trekken:
daar die hele ondememing op een logische manier onmogelijk kon slagen, was
het duidelijk, dat God haar toestond om onze omzichtigheid te beschamen en
om ons er die lessen uit te laten trekken die wij niet weten te waarderen, zodat
die ondemem.ing afliep, zoals de vijanden dat wensten.
Camero last op de dienovereenkomstige plaats een bespiegeling in die Campana's
woorden wat meer geordend en duidelijker omlijnd weergeeft, al valt de nadruk er
eveneens op het toestaan van het kwaad, waardoor het onlogische mogelijk wordt:
want als de verheven wil van God de dingen beschikt of tenminste toestaat, dan
is het, of alles gebeurt naar de wens van degenen die ze uitvoeren. En zo was
het in dit geval, dat, ofschoon de hele toestand zo onmogelijk was en zo vol tegenspraak zat, alles gebeurde naar de Hollanders hun zin.

3. Slotbeschouwing en perspectiif

Ofschoon het Latijnse relaas van de verrassing van Breda pas in 1673 verscheen,
betrof het hier toch een gebeurtenis uit Strada's jeugd, die toen 17 of 18 jaar oud
was. Als er in latere eeuwen geen persoonlijke herinneringen meer zijn, moet de
verbeelding soms aanvullen wat er aan kel1lus ontbreekt. Martin de los Heros, een
kolonel die vanwege zijn liberalisme verbannen werd ten tijde van de meestal autoritair regerende koning Ferdinand VII van Spanje (1814-33), doorkruiste de
Nederlanden op zoek naar sporen die de Spaanse regimenten hadden achtergelaten.
Hij bezocht ook Breda, waarvan hij de betrekkingen met zijn vaderland vrij aardig
blijkt te kennen in zijn 'Schets van een leerzame geschiedkundige reis van een
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Spanjaard in de Nederlanden' (1835). Maar wat het Turfschip betreft, slaat hij de
plank mis, als hij zegt, dat de stad overrompelt werd door enkele als kolenhandelaars
vermomde Hollanders, wat kennelijk berust op een verwarring van de turf met de in
Spanje beter bekende steenkool, van een verwarring van de handelaar en zijn waar,
van het 'verbergen onder' en 'het VerlTlOlTUl1en als' .151
De geschiedkundige en satyricus Modesto Lafuente (1806-66), die ook onder de
schuilnaam Fray Gerundio (zoveel als Pater Pedant) schreef vertelt in zijn 'Reizen
door Frankrijk, België, Holland en de oevers van de Rijn' (1843, reis gemaakt in
1841) over zijn vluchtige verblijf in Breda. Als hij 's nachts op zijn ijskoude hotelkamer niet in slaap kan komen, onderhoudt hij zichzelf en zijn Sancho Panza-achtige
reisgezel eerst met het verhaal van het Trojaanse paard en dan van het Turfschip, dat
hij karakteriseert als een mooie poets die de Hollanders de Spanjaarden hebben gebakken. Volgens Lafuente werd het onderweg 6 dagen opgehouden door een hevige
storm. Aan het einde van het verhaal verklaart zijn reisgezel, dat, al had de kou hem
het slapen niet belemlnerd, hij toch begrepen zou hebben, dat dit geen land is waar
de Spanjaarden moeten slapen. Dat de bezetting bestond uit Italianen, wordt hier
vanwege de humor maar even vergeten. Om 4 uur 's ochtends wordt er op de deur
geklopt -wekken is overbodig- en om 5 uur vertrekt de diligence naar Rotterdam. 152
De Madrileense journalist Ernesto Jiménez Caballero (1899-) schreef in 1978 in
het prachtig uitgegeven tijdschrift De Stad Madrid een artikel over Breda, de stad
waarop hij, naar hij zegt, verliefd is geworden na een wandeling door het centrum.
Het artikel wordt geïllustreerd met een foto van het Spanjaardsgat, genomen vanuit
een ongewone hoek, waardoor het bolwerk, dat hij ten onrechte de Poort der
Spanjaarden noemt, uitstekend tot zijn recht komt. Caballero beging niet de veel gemaakte fout te beweren, dat hierdoor het Turfschip binnenkwam, waarvan hij zegt,
dat er 70 soldaten in verborgen zaten tussen de turf. Hij meent zeker te weten, dat 'la
Puerta de los Espafioles' de plaats was waardoor Spinola's zegevierende troepen binnendrongen in 1625. Volgens Caballero heeft Nederland vele mooie waterpoorten,
maar dit is de allermooiste!153
Men zal bij de hier bestudeerde Spaanse en Italiaanse schrijvers tevergeefs uitingen zoeken van haat tegen het bedrog en geweld der Hollandse overrompelaars. De
overval wordt sportief opgenomen als een goede soldatenlist, zoals Vázquez zegt. De
woede richt zich geheel tegen het Italiaanse garnizoen, dat beschuldigd wordt van
corruptie, schuldige nalatigheid, besluiteloosheid en lafheid. Verwonderlijk is ook de
grote aandacht die het gebeuren bij nagenoeg alle schrijvers krijgt. Hele hoofdstukken worden eraan gewijd en het wordt zelfs vermeld in de geschiedenis van
Frankrijk en in een wereldgeschiedenis. Vondels gezegde: nooit kraaide haan, als
hem de kam was afgebeten (Gijsb., v. 296) slaat op de menselijke zwakheid de nederlagen te verdoezelen of onvermeld te laten. De Spaans gezinde schrijvers uit die
tijd vormen op die regel geen uitzondering, behalve als het om het Turfschip gaat.
De verklaring van dit merkwaardige feit is o.i. tweeledig: (1) Het betreft een sensationele gebeurtenis, waarin het gedroomde Trojaanse paard op een aan de omstandigheden aangepaste wijze tot zeepaard en tot stoute werkelijkheid wordt, zeer ge-
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schikt om de geschiedschrijving van die tijd op te sieren , die meer als een litterair
genre in de trant van Herodotus werd beoefend dan als een vorm van positivistische
wetenschap. (2) Het verhaal bevat een exemplarische les: in oorlogstijd moeten soldaten zich dubbel in acht nemen. Zorgeloosheid en plichtsverzuim worden door een
waakzame tegenstander genadeloos afgestraft. Een in jarenlange arbeid moeizaam opgebouwde reputatie kan zo in enkele ogenblikken verloren gaan.
We kunnen de Spaansgezinde geschiedschrijvers die over de verrassing van
Breda berichten, in drie groepen verdelen: (1) Zij die deelnamen aan de Nederlandse
oorlogen: Parma, Rinaldi, Vázquez en Coloma. Hun getuigenis is van bijzonder
grote waarde. Zij geven inside inJormation, die elders moeilijk te verkrijgen is. (2) Zij
die in de Nederlanden waren tijdens die oorlogen. Zij geven soms een burocratische
of kerkelijke kijk op de gang van zaken, zoals de betaalmeester Camero en de nLmtius Bentivoglio. (3) Diegenen die niet in de Nederlanden waren. Hun mededelingen
steunen op de al of niet gepubliceerde gegevens van militairen uit categorie (1), zoals
blijkt uit het feit, dat het manuscript van Rinaldi werd geraadpleegd door
Strada/Dondini. Niet altijd waren de geschriften van categorie (1) erg toegankelijk,
want alleen dat van Coloma werd in 1700 gepubliceerd. Als ooggetuigeverslag kan
men ze alleen met grote terughouding betitelen, want geen enkele Spaanse soldaat,
zelfs Vázquez niet, heeft alles meegemaakt wat zich rondom hem afspeelde. Ter aanvulling van zijn kennis en tot beter begrip ervan is de 'soldaat-ooggetuige' gedwongen gedrukte werken te raadplegen van diegenen die er niet bij zijn geweest, maar
die wel over rijke informatiebronnen beschikten. Zo zien we, dat Vázquez, die allerlei steden en landstreken in de Nederlanden kent en er heeft gestreden, zijn licht opsteekt bij Bavia en Henera om wat hijzelf ervaren heeft beter te kunnen plaatsen. De
verhouding tussen de drie categorieën schrijvers is soms ingewikkeld en wordt mede
door de naijver tussen de nationaliteiten bepaald. De Italiaan Strada, die niet in de
Nederlanden was geweest, maar het Italiaanse Liber relationum (categorie 1) had geraadpleegd, kritiseerde zonder hem te noemen de Spanjaard Camero (categorie 2).
We kunnen de Spaans-Italiaanse teksten in twee filiaties groeperen: (1) de minder
drukke Rinaldi-lijn, die rechtstreeks naar Strada/Dondini loopt, naast enkele minder
overtuigende verbilldingen naar Coloma, Camero en Bentivoglio. Deze laatste kan ook
via Camero tot stand zijn gekomen; (2) de drukke Campana-lijn, die rechtstreekse verbindingen tot stand brengt met Henera, Lanario, Coloma, Camero, Bentivoglio en
Strada/Dondini. Veml0edelijk heeft Coloma ook Bavia beïnvloed. Deze werd op zijn
beurt benut door De Rebus in Gallia ,~estis en door Vázquez, aan wie Coloma weer gegevens ontleende. Van Henera vertrekt een vaste lijn naar Lanario en naar Strada/Dondini. Coloma beïnvloedde waal"Schijnlijk Camero en via hem of rechtstreeks ook
Bentivoglio. Die verstrekt op zijn beurt velIDoedelijk gegevens aan De Rebus in Gallia
,!testis, waarop ook de lektuur misschien van HelTera en zeker van Camero niet zonder
uitwerking bleef Verder menen we, dat de invloed van Van Mèteren's Historia Belgica,
vooral waar het de tocht van het Turfschip betreft, niet vreemd is aan het verhaal, zoals
het te vinden is bij Campana, Henera, Coloma, Camera en Strada/Dondini.
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Hoeveel er ook is overgenomen, alle versies behalve de korte Tmfschipverhalen
van Bavia en Lanario bevatten waarschijnlijk originele gegevens of data waarvoor
geen modellen te vinden zijn. Bij Spaanse auteurs als Coloma en Camero dienen die
om de schuld van de Italianen te beklemtonen, waartegen dan de latere Italiaanse auteurs weer stelling nemen. Herrera is sterk afhankelijk van Campana en alleen in zijn
Spaans-nationalistische opmerkingen afWijkend van zijn grote model. Er is een toenemende verzorging in st~jl en cOlupositie bij de historici waar te nemen, waarbij
vooral uitmunten Coloma, Bentivoglio en Strada/Dondini. Zij hebben de geschiedschrijving tot een echte kunstvorm verheven, maar ze verwijzen slechts zelden naar
eigentijdse auteurs. Alleen onderlinge vergelijking van de elf relazen kan hier uitkomst bieden. Ter aanvulling van hun eigen relaas luisteren Spaans-Italiaanse historici ook wel naar de andere partij. Maar dat gebruik van Staatse bronnen leidt soms tot
een verkeerd begrip, zoals wanneer typisch Nederlandse instellingen in het geding
komen. De frequentie waam1.ee een beurtman zijn klanten met turf voorziet, wordt
door sommigen als even hoog voorgesteld als die waarmee een melkboer of bakker
langskomt. Overigens krijgt men de indruk, dat er enkelen al of niet onder invloed
van het Franse pamflet of van Le Petit met het vooroordeel behept zijn, dat de intelligentie van zo'n schipper onvoldoende is om een krijgslist uit te denken. Ze zien
daarin allereerst de sluwe, in de klassieken belezen Maurits aan het werk. Campana
en anderen beschouwen de schipper wel als de vader van het plan, maar menen in
afWijking van Van Meteren, dat hij niet handelde uit aanhankelijkheid aan het huis
van Nassau-Oranje, maar uit eigenbelang, n.l. om van de onwillige stadhouder een
paspoort los te krijgen. Trouwens, het is onder Nederlandse historici tot op heden
geen uitgemaakte zaak, of het strategeem meer aan Maurits' brein of aan dat van
Adriaan van Bergen is ontsproten. Het blijkt wel, dat eerstgenoemde al jarenlang
rondliep met het plan Breda bij verrassing te nemen, als antwoord op de verrassing
van 1581. Wat het Italiaanse garnizoen betreft, zijn de koningsgezinde auteurs beter
geïnformeerd dan de Staatse. Hun namen en weelderige levenswijze krijgen voldoende aandacht en ook hoe diegenen die de dodendans op het schavot ontsprongen
allen slecht aan hun einde kwamen. Al beweert een Frans pamflet, dat hun slechte
lot een straffe Gods zou zijn voor hun homosexualiteit, toch worden hun ondeugden door Staatse schrijvers niet al te breed uitgemeten, waarschijnlijk om de verdiensten van Héraugières, Hohenloh c.s. niet te verkleinen.
De fouten die de in het Spaans en Italiaans schrijvenden maken zijn bijkomstig
en niet opzettelijk. Over de situatie van de katholieken hebben ze zich niet uitgesproken, wel over de wil van de Bredanaars zich te verdedigen tegen de Staatse invasie, waarbij het in het midden blijft, of dit geschiedde uit angst voor plundering of
voor verlies van godsdienstvrijheid. De situatie gedurende het Spaanse interregnum
(1581-90) werd beheerst door lauwheid van katholieke zijde, die zich uitte in de
slappe uitvoering van Parma's verbod van de protestantse eredienst en het lijdelijke
verzet tegen de invoering van de Contra-reformatie, en de vastberadenheid van calvinistische zijde, die zich manifesteerde in bekeringsijver en minachting voor de
plakkaten. Veel Bredase katholieken waren staatsgezind en de pastoor van Breda was
benoemd door Willem van Oranje. Pogingen van Parma hem afgezet te krijgen mis-
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lukten: hij genoot het vertrouwen van het overgrote deel der Bredase bevolking.
Filips II mocht zich opwerpen als grote beschermer van het katholicisme, in Breda
maakte die ver-van-mijn-bed show weinig indruk: het oranjehemd was de Bredase
katholieken dikwijls nader dan de Brussels-Madrileense rok. Maar of ze voor die
trouw aan de erfheer van de Baronie beloond werden, is een tweede. Een katholiek
Keulse MrdJrelation van 1590 voorspelt, wel wat te somber, vooral op Duitse toestanden toegesneden, hoe het ITlet de godsdienstvrede in Breda zou aflopen: het zou n1.et
mooie, niet echt gemeende beloften beginnen en eindigen met het intrekken van de
voorrechten en het dwingen tot bekering of veljagen van de katholieken. 154 Zover is
het in Breda niet gekomen, want het dynastieke bewustzijn van de wel zeer rekkelijke prinsen van Oranje zette een sterke rem op de protestantisering van de Baronie,
die uitliep op een groot fiasco ondanks het onteigenen van kerkelijke gebouwen en
het verdrijven van de pastoors. Tot het geringe succes droeg ook bij het optreden
van de Staten Generaal, die priesters gevangen nam om losgeld af te persen. 155 In
Breda met zijn garnizoen was het protestantisme beter vertegenwoordigd. In 1591
moest de Grote Kerk worden afgestaan en in 1597 ook nog de Markendaalse
kerk. 156 Daarna ging het met die godsdienstige vrijheid op en neer, met het bewind
van de katholieke Filips Willem (1606-18), het Spaanse interregnum en de herovering in 1637, tot 1648, toen ingevolge de Vrede van Munster aan de katholieken
geen vrijheid van godsdienst meer werd toegestaan. Voor de Baronie gold dit echter
in mindere mate, met name t.g.v. het optreden van Amalia van Solms en Mary
Stuart, voogdessen van de mindeJjarige Willem III.I57
Van een 'bevrijding' van Breda in de politieke zin kan in 1590 al evenmin gesproken worden als in 1637 en in 1648. De bevolking kwam in grote 'benauwdheid'
door de hoge brandschatting die het moest betalen. De stad werd deel van het wingewest Staats Brabant, dat geen zitting had in de Staten Generaal. Van de hoge belastingen die de inwoners moesten opbrengen kwam zowat niets aan Breda ten goede. 158 De verovering bood een mooie gelegenheid een handelsconcurrent de keel
dicht te knijpen, zoals dat eerder met Antwerpen was gedaan. Men kan zich dan ook
afvragen, ofhet streven naar staatkundige en godsdienstige vrijheid wel de werkelijke
reden van de Opstand was, maar meer het uitzijn op economische voordelen en onafhankelijkheid. In ieder geval was de protestantisering in veruit de meeste gevallen
geen uiting van vrije overtuiging, maar een stuk overheidspolitiek. De liberale historicus Fruin was niet in staat dit op te merken. Via het vrijzinnige beginsel van de absolute leervrijheid kwam hij tot het denkbeeld van de positieve superioriteit van het
protestantisme als een hogere ontwikkelingsvorm van het christendom dan het katholicisme. ls9 Dit wil overigens niet zeggen, dat hij erg sympathiseerde met het leerstellige calvinisme, want hij had de neiging om alle onverdraagzaamheid in de
Republiek t.o.v. dissenters, katholieken en joden toe te schrijven aan de door dominees opgezweepte driften van het lagere volk. De hogere standen en regenten zouden daarentegen voornamelijk uit ideële motieven verdraagzaam zijn geweest. 160
Maar het is wel duidelijk, dat deze Z.g. liberalen avant la lettre in feite bewogen werden door koopmansgeest. Men wist toen al, dat godsdienstig L1l1atisme slecht is voor
de handel. Niettemin werd de lutherse dominee Jan Saliger uit Woerden, die wei-
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gerde het Plakkaat van Verlatinge (1581) van de kansel te verkondigen, omdat men
volgens hem de natuurlijke heer der Nederlanden niet kon afzweren, uit zijn ambt
ontzet en zijn kerkgebouw afgenomen. 161 En Hugo de Groot, de irenische grondlegger van het volkenrecht, werd tot levenslange gevangenstraf veroordeeld.
Generalisaties als "protestantisme is verdraagzaamheid, katholicisme is tirannie" en
"de Tachtigjarige Oorlog was het pleit van dwang en vrijheid", blijken dus geen
steek te houden. Maar ofschoon de Groot-Nederlandse geschiedschrijving van Geyl
e.a. een einde heeft gemaakt aan de verenigde opvatting van het Nederlanderschap
als vereenzelvigd met de hervormde belijdenis, blijven lofredenaars bij officiële herdenkingen in het atavisme vervallen om de strobloemen van de nationale mythe op
te poetsen en als een tuiltje aan te bieden aan de moloch van het chauvinislTl.e.
Maar het zou onrechtvaardig zijn alle schuld voor Breda's ongeluk tussen 1590 en
1793 op rekening van de Republiek en het Italiaanse garnizoen te schuiven. In Madrid
en in het Escuriaal zetelde een burocraat-koning die zich opwierp als de grote verdediger van het katholicisme. In zijn koppige ijver ging h~j zover, dat hij het staatsbankroet
en de ontbossing van Spanje niet schuwde om aan zijn aanspraken op de Britse kroon
kracht bij te zetten. Hij meende ook zich diepgaand te moeten iruaten met de Franse
binnenlandse politiek, waar calvinisten en katholieken om de heerschappij streden. De
ziekelijke Parma werd daarbij een hoofdrol toebedacht, waardoor zijn greep op de
Nederlanden moest verslappen, zodat Breda voor zo'n belangrijke vesting een veel te
kleine en onbetrouwbare bezetting kreeg. Grote oorzaken en verre gevolgen. De opgeschroefde ambitie van Filips n en het Hollandse talent zijn slag te slaan werden
Breda noodlottig. Aan de Spaanse soldaten uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog
heeft het zeker niet gelegen. Ideële motieven werden alleen bij hen gevonden, niet in
het Staatse leger, dat geen kerntroepen kende. Het Spaanse kemleger was geoefend,
dapper en gedisciplineerd en werd gekenmerkt door nationale trots, ridderlijkheid en
traditie. 162 Men kan erover twisten, of hun strijd voor de vrijheid van het katholicisme
niet het tegenovergestelde effect had, niet een soort van onpraktisch idealisme of Don
Quichottisme was. Hun bedoeling was in ieder geval zuiver.
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Rijksuniversiteit Utrecht, Letterenbibliotheek
UBL
Rijksuniversiteit Utrecht, Universiteitsbibliotheek
UBU

Am.
ARA
BNM
Br.
JOrb.
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ACRONYMISCHE LUST VAN WERKEN DIE MEER DAN EENMAAL ZUN GECITEERD
José Alcalá Zamora en Quiepo de Llana, Espai'ia, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639)
(Barcelona 1975).
Baraclo Francisco Barado y Font, Literatura mi/itar espai'iola (Madrid 1890), 247-50.
Bavia
Luis de Bavia, TERCERA PARTE DE LA HISTORIA PONTIFICAL Y CA TOLICA COJvIPVESTA Y ORDENADA. CONTIENE 1572-1591 (Madrid 1608). [BNM, 2 - 21.892J
Bazy
J.-P.-A. Bazy, État militaire de la MOIwrchie espagnole SOl.IS Ie règne de Philippe IV (Poitiers 1864).
BibC]. Bibliothèque de la COlnpagnie de jéSIIS, "Ie partie Bibliograhie", Aug. en Aloys De Backer, eds.;
nieuwe editie ed. CarIos Sommervogel (Brussel/Parijs) V 1894, VU 1896.
Bor
Peeter Bor, Derdendeels, tweede stuck VANT VERVOLCH DER NEDERLANTSCHE Oorloghen,
ende geschiedenissm (Leiden/Amsterdam 1626).
Brok
M.F.A. Brok, 'Speuren naar het turfschip in de oudheid', in: TB.
Bro.
Joh. Brouwer, Kroniekm van SpaansdIe soldaten uit het begin !Jan det! tachtigjarigen Oorlog (Zutphen:
Thieme 1933 rpt. 1980).
Camp. DELLA GUERRA / Dl FIANDRA / Fatta per difesa di Religione del/a Maestà di Don / Filiipo
Secoudo Re di Spagna. / Per 10 spatio di Anni qllattordici, di/igentemente da / CESARE CAJvIPANA
AQVlLANO DESCRITfA, II (1578-1593) (Venetië 1602).
CatImp. Catalogue Général des Livres imprimés de la Bibliothéque Natiorlale. Allteurs.
Christ
M.P. Christ, De Brabal1lsche Saecke, het vergeefse strevet'l naar een gewestelijke stahls voor Staats-Brabant,
1585-1675 (Tilburg 1984).
CoDoIn. Alonso Vázquez, 'Los Sllcesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnese', in: José
Sancho Rayón en Francisco de Zabalburu, Colección de Documentos Inéditos para la historia de
Espai'ia (Madrid 1879).
Coloma Carlos Coloma, "Las Guerras de los Estados-B~os", 111: Historiadores de SI-Icesos particulares, IJ.
Biblioteca de Autores EspaJ10les 28 (Madrid 1948) IV-V, 25-27.
Dond.
GVLIELVIl DONDINI / BONONE. SIS / E Socierate Iesu / HISTORlA DE REBVS IN GALLIA GESTlS / AB I ALEXANDRO / FARNESIO / PARMAE, ET PLACENTIAE / DVCE
III / SVPREJvIAE BELGIl PRAEFECTO (Rome 1673). [KBG, 477 B 22J
Duin.
Anton van Duinkerken (pseud. W.J.M.A. Asselbergs), 'Het Turfschip van Breda als poëtisch motief, in:jOrb. X (1957),12-52.
Duym
K. van Meel en A. van den KiebooIll, eds.,jacob Duym, De Cloeckmoed(~he ende St0l4te daet, van het
inllelnen des Casteels vall Breda en verlossinglu der Stad (Breda 1990).
DuncW. D. Duncker en H. Weiss, Het hertogdom Brabant Î/I kaart elI prent (Tielt-Bussum 1983).
Eim.
Cees Eimermann, 'De gedenkwaardige geschiedenis der herovering van stad en kasteel van Breda
in het land van Brabant, in de maand maart 1590', in: Turfschipnummer Enge/breda van Nassau,
IX (1990-1), 28-39.
EncIt.
Encic10pedia ltaliana de scienze, lettere ed arti, VUl (1930).
EncUn. Encic10pedia V"Î/Jersal l11ustrada Europea-ameriwlla, 10 dIn., meer dan 20 supplementen (Madrid
1907-).
EssenLR 1. van der Essen, 'De auteur en de beteekenis van de Liber relationum', in: MKVA W, V (1943)
Alcalá

5-14.
R. Fruin, Tie'l jaren lIit de Tachtigjarige Oorlog, 1588-1598 (Utrecht: Het Spectrum, z.j.).
Geschiedenis van Breda, Il, Aspecten van de stedelijke historie 1568-1795 (Schiedam 1977).
Joost van den vondel, Gysbrecht van Aemste!. Klass. Pantheon 40 (Zutphen: Thieme, 1960).
A. Hallema, 'De oudste gedrukte bronnen der Bredasche turfschiphistorie uit de jaren 1590 en
1591', in: Het Boek XIV (1925), 118-128.
Martin de los Heros, Bosql.leje de UI! viaje histórico e instmctivo de lm espafiol a FlaHdes (Madrid 1835).
Heros
[BNM, 1-56.070, U 3679]
Hist.
HISTOIRE / MEMORABLE / DE LA REPRINSE / DE / LA VILLE ET CHASTEA V / DE
BREDA AV PAYS DE BRABANT, All JvIois de Mars, 1590 (Middelburg 1591). [KBG, pamflet
884aJ
RWP
Historische Willkler Prins Etlcyc1opedie, UI (Amsterdam 1959).
Lanario Francisco Lanario y Aragon, LAS GVERRA.S DE PLANDES, DESDE EL a/'itw de mil y qllinientos y änwenta)' nueue hasta el de seiscientos y lrueue (Madrid 1623). [BNM, R 15.863J
Fruin
GesBr.
Gijsbr.
Hal.
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LibRel.

Liber Relationwn eorum quae gesta fuere ; in Belgio, et alibi per serenissimum D. Ducem
Alexandrum Farnesium. [ARA, Manuscriptcollectie Bibliotheek, Cat. nr. 5156, inv.nr. II 1155]
Mete.
Emanuel van Meteren, COl11l11entarim Ofte NIemorierl Vanden Neder/andtschen Staet, Handel,
Oorloghen ende Geschiedmissen tot .1608 (z.pl. 1608).
MetH.
Emanuel van Meteren, Historie der NederlandsdIe Oorlogen TOT DEN JARE M.D. vU;; XlI Cs
Gravenhage 1614).
MetL.
E. Meterano Belga, HISTORIA BELGICA NOS TRI POTISSli\lIf/M TEMPORIS, ad annul11 vsque 1598 (Keulen 1598). [KBG, 1710 A 6]
MEW.
Modeme Encyclopedie der Wereldliteratuur (Hilversum 1963-77).
Novar
TERCERA DECADA ; De 10 que hiço en Francia ; ALEXANDRO ; FARNESE, ; Tercero
Donque de Parl11a y Plaeenciá ; Esaita en Latin Por el P. GUILLELlvIO ; DONDINI, de la
Compmiia de)e5lols. ; Y trducida en Romance, Por el; P. MELCHOR DE NOVAR (Colonia 1682
[1673]). [VBL - E VHd 1067]
üders
JanJansz Orlers, Den NASSAVSCHEN Lwrencral15. Beschrijvinglte ende afbeeldinge van alle de VICTORIEN, die Godt Almachtich De Eedele Hoochl11ogmde HEEREN STATEN der Vereenichde
Nederlanden verlemt heift (Leiden 1610; colofon: 1611; rpt. Amsterdam 1979).
Palau
Ant. Palau y Dulcet, Manual de/libero hispano-americana, VI (1953), VII (1954).
Parker Geoffrey Parker, Het Spaanse leger in de Lage Landm (Haarlem 1978).
Petit
Jean François Le Petit, LA GRANDE CHRONJQVE ANCJENNE ET MODERNE DE
Hollande, II (Dordrecht 1601). [KBG, 3190 B 15-18; 145 B 1]
Plac.
P. Placidus, 'Cornelis Gobbincx, pastoor te Breda 1578-1609', in:)Orb. X (1957), 65-131.
Porto
González Porto-Bompiani, Diccionario de obras ypersonajes de todos los tiempos y de todos los paises, V
(Barcelona 1987).
Praag
JA. van Praag, 'Orra vez la [uente de "La vida es suefio"', in: HOl1lenaje a Dál1laso A 101150, UI
(Madrid 1963) 551-562.
RELATJONIS HISTORICAE ; SVPPLEMENTUM, ; das iszt, ; Ein Historische vemere ;
Rel.
Erzelhmg, der seltsamen vrmd hochwichtigen I .lachen, welche sieh jetzt derzeyt, insondertheit zwischen den
I König von NmJarra, vnd den zusammen verbrmdtnen Catholi- I schen in Fraukreich, verlo.Dèn. ; Auch 50
wol in ... Niderlandt ... zugetragen I Vom negst uerschienen Augusto an. bisz auffjetzt ablauffen.den mo·
nat; Aprilis, gegenwiirdigen)ars 1590. ; Dureh; MICHAEL EYZINGER I Gedrückt zu Cölln ...
by Gottfridt von Kempen, Anno 1590. [UBU - Hist. Gen., 4°, no. 38]
Reyd
Everhart van Reyd, OORSPRONCK ENDE VOORTGANCK Vande NEDERLANTSCHE
OORLOGHEN 1566·1601 (Arnhem 1633).
Roest
Th. Roest van Limburg, Het Kasteel van Breda (Schiedam 19(3).
Rogier L.]. Rogier, GeschiedCl'lis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw, 2 dIn.
(Amsterdam 1946).
JP. van Roon, 'De "Benautheijt" van Breda na de verrassing in 1590', in: Turfschipnummer
Roon
Engelbreda Val1 Nassau, IX (1990-1), 40-54; A.M. Goossens, "'Een Vertooch" en "Maerder
Vertooch''', ibidem, 23-27.
Ant. Rodriguez Villa, Ambrosio Spinola, primèr marqués de los Balbases (Madrid 1904).
RVil.
De ; 105 principios y causas porque fue hallada en el mundo ; la Milieia ... I de Bartolome Scarion de
Scar.
Pauia I EN LlSBOA. ; Impresso por Pedro Crasbeeck, 1598. ; A costa del Autor. [KBG - 3145
G 15]
Strada
Famiani Strada, DE BELLO BELGICO DECAS SECVNDA Ab initio Praefecturae ALEXANDRI
FA.RNESfI PARMAE PLACENT1AEQVE DVCIS III AN. J'vIDLXXVlIl Vsque ad A.l1. MDXC,
tome IJ (Rome 1647) [KBG - 357 E 16]
JP. Meeuwissen, ''' ... de onderste turven levendich", het verheel van de inname', in: Het
TB
Tuifschip van Breda, 1590-1990. Essaybundel;catalogus verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Breda's Museum. Brda van 17 maart t/m 24 juni 1990.
Varias
'Carlos Coloma, "Relación del Socorro de Bruxas", , in: Varias Relaciones de los Estados de Flandes,
1631 à 1656 (Madrid 1880).
Vázq. I CoDoIn 72, deel I (1879) van Los slIcesos (behandelt de jaren 1578-1584).
Vázq.II CoDoIn 73, deel II (1879) van Los sucesos (behandelt de jaren 1585-1590).
Vázq. m CoDoln 74, deel III (1880) van Las sucesos (behandelt de jaren 1591-1592).
Verd.
Ant. Rodrlguez Villa, 'EI coronel Francisco Verdugo (1537-1595). Nuevos datos biográficos', in:
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VoB.
VoG.
VoR.
VoVaz.
War.

Werff
Wijn
WPVl.

CHriosidades de la Historia de EspaFia, III (Madrid 1890) 78-81.
S.A. Vosters, Het Beleg Ilal"! Breda in het wereldnieuws (Delft 1987)
S.A. Vosters, Het Beleg Ilan Breda (verschijnt 1993).
S.A. Vosters, La Rendidol"! de Bredá en la literatura y el arte de Espana (Londen 1974).
S.A. Vosters, 'Een Spaans soldaat over Breda ten tijde van Parma', in: JOrb. XIII (1960),102-120.
Warhaffte zeitung vnd Beschreibung mit was Wunderbarlichen Praetiken vnd Mitteln, desz
Prinzen von Oranien Son, Graff Mauritius genannt, das starcke Schlosz vnd Stadt Breda hateingenommen, durch fiinff vnd sechtzig Soldaten, so in einem Schiff, mit einem dobbeln Boden daran
kommen, den viertzehenden Martij Anno 1590 (z.pl. 1590) [KEG, pamflet 883]
Y.P.W. van der Werff, 'Rond het Turfschip', in: JOrb. XII (1958) 96-103.
JW. Wijn, Het krijgswezen in den tijd Ilal"! pri11s Maurits. Proefschrift (Utrecht 1934).
Winkier Prins Encyclopedie IJan Vlaanderen, 5 din. (Brussel: Elsevier-Segovia 1972-1974).

AANTEKENINGEN
Dit hoofdstuk behandelt 11 verschillende geschieclschrijvers, waarvan de namen in de titels kortheidshalve worden aangeduid met de letters A tot K, tussen haakjes te plaatsen achter de door hen verkondigde
voorstelling van zaken. Dus A=Alessandro Farnese, B=Rinaldi, C=Campana, D=Bavia etc.
War. Hist., moderne transcriptie in: Hall.; een oude vertaling van Hist. (Leiden 1594) in G.A.Breda, een
moderne vertaling daarvan in: Eim.
Orlers MetC. MetH. Van Meterens geschiedschrijving verscheen eerst in het Duits, 2 dIn. (1593-96), in
het Latijn (1598) en pas in 1599 in het Nederlands onder de titel 'Belgische ofte Nederlandtsche historie
van onsen tijden', een werk dat met zijn grote waarheidszin door de Staten werd verboden. MetC. is
hiervan een bewerkte versie met fictief drukkersadres, omdat het werk zonder het oktrooi van de Staten
was uitgegeven. MetH. is een door de Staten gecorrigeerde uitgave. Vgl. G.J. van Bork en P.J.
Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs. (Weesp 1985), 384 vgl. K. ter Laan, Letterkundig
woordenboek. (Groningen 1952), 346 WPVI, IV 315 MetL Bor Reyd Petit. Petit was notaJ:is te
Middelburg: Fruin. HISTOIRE I GENERALE DE I LA GVERRE I DE FLANDRE ... I PAR GABRIEL CHAPPVIS, TOVRANGEA V, I Secretaire Interprete du Roy, en la Langue Hespagnole, I
(Paris: R. Foüet, 1601); vgl. Roest, 95-1.26. We noemen Chappuys onder de pro-Staatse auteurs, omdat
hij als 'Secretaire Interprete du Roy en la Langue Hespagnole' in dienst stond van de koning van
Frankrijk, maar zijn Turfschipverhaal is niet meer dan een vertaling van dat van de pro-Spaanse
Campana, met enkele weglatingen. Hoezeer Chappuys afllankelijk is van Campana, blijkt, als hij
Lamberto Carli Italiaanse vorm van Lambert Charles, terugvertaalt als Lambert Carli. Zie onze noot 75.
Petit's Turfschipverhaal gaat letterltjk terug op Hist.
VoVáz. 115. VoR. 48.
Verd.; VoVáz. 1.14. In Breda had Verdugo de eer van Spanje onder moeilijke omstandigheden verdedigd, eerst tijdens de bijeenkomst der edelen (1566), later in de anarchische tijd voor en na de komst van
Don Juan van Oostenrijk (1.577-1578): GeschBd, 22-24; vgl Verd., 27, 63; VoVáz. 106-1.07.
Robbeknol drukte dit als volgt uit: "Heer, daer ghy send' de sieckt, daer stierdy oock 't genesen":
'Spaanschen Brabander Jerolimo', in: G.A. Bredero's Volledige werken, ed. JA.N. Knuttel, Il-3
(Amsterdam 1.923), 249.
Bor, 24v zegt, dat Parma "seer gestoort" was over het innemen van Breda. Gijsbr. zou zeggen: "'s vijands mond spreekt zelden wel".
'Carta del duque de Parma al Rey del 14 de marzo de 1590'. [ARA, Papiers Gachard, R.A. 707, fo1.2536), over Breda fo1.32v-36. Deze brief werd voor Gachard gecopiëerd op het Algemeen Archief te
Simancas op 5 nov. 1847, Estado Legajo 598-30. Korte inhoud ARA, Papiers Gachard 551 en
Manuscrits Divers t. 21, fol. 25. vgl. Maurice van Durme, Les Archilles Générales de Simancas et I'histoire de
Belgique (IX' - XIX' sièc/es), tome I, Secretaria de Estado - Negocación de Flandes. (B 1964), 450, tiasse
598 (1589-90); vgl. J Lefevre, Correspondan<e de Phillippe 11 Sllr les 4faires des Pays-Bas, 2" partie. Recueil
destiné à f.1ire suite aux travaux de L.-P. Gachard, 4 vols. (B 1940-60), m 474 (korte inhoud brief).
Over de opstand van Juan Manrique zie: Vázq. Il, 441, 447-452; Zie ook Fruin, 24-25.
De meest betrouwbare bronnen spreken van 75 man: Hall., 115.
Volgens Hist. werden de gevangenen bijna allemaal omgebracht, "daar tijd noch omstandigheden een

141

Jaarboek De Oranjeboom 45 (1992)

10

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23
24

25
26

zachtzinnig optreden toestonden": Eim., 36.
Hist. B 2; vgl Eim., 37.
Cristóbal de Mondragón (1504-1596) was een der dapperste en edelste soldaten in de Nederlanden, waar
hij bijna 30 jaar diende. Hij sprak Nederlands en kon goed met de bevolking overweg. ]n Breda had hij
ook een goede naam. ]n 1572 zuiverde hij de omgeving van opstandelingen, die de kooplieden p]underden en toen hij eind juni 1575 als gouverneur van Breda door een Duitser werd vervangen, merkte men
wel, dat er een heel andere wind ging waaien: Bro., 30, 238-251; Fruin, 147, 151; GesBr, 14-15, 19;
HWP, 90.
Sint-Amands - Parma schrijft Sant Amans - ligt thans aan de spoorlijn Dendermonde-Antwerpen: WPV1.
V 219.
Reyd, 289 zegt dat Parma zich troostte met de gedachte, dat, als de Antwerpenaars zouden horen van de
hoge schatting (bijna f 100.(00), waannee de Bredanaars de plundering moesten afkopen, zij zijn genadigdheid zouden prijzen, want hij had hun allen viermaal f 100.000 doen geven, oEchoon Breda nog
niet met het twintigste deel van Antwerpen te vergelijken was. Als Geldersman volgt Reyd de oude stijl,
zodat hij de verrassing met het Turfschip op 21 februari laat plaatsvinden. Zie VoB., 12.
VoVáz. 111-114; vgl MetC. 288v; MetH. 309a; Bor, 24v; Zie 2.5.
J. van den Geyn, Catalogue des Manuscrits de la Bibiliothèque Royale de Belgique, VII (Brnssel 19(7),
561: XVle sièeIe. Aan de achterkant van het bovenschutblad is het wapenschild ingepakt van North de
Gilford. Het ms. werd inderdaad aangekocht in Cheltenham in aug. 1888 voor 300 francs. De rug van
het boek met de vergulde titel 'Liber relationum gestorum ducis A. Farnesii' is verdwenen. Zie LibRe!.
het ms. is door verschillende handen geschreven. Wat over het jaar 1590 gaat, is niet het meest leesbare.
EsLR.; L. van der Essen, 'Kritische studie over de oorlogsvoering van het Spaanse leger tijdens de zestiende eeuw, IV', in: MKVA W, XVII (1955) 19; ibidem, V (1956).
EssenlR, 6, 8, 13; EssenAE, 37; Léon van der Essen, Alexandre Fan/èse, Prinee de Panne, go,lnJl'm'?Ur
des Paus Bas (1542-1592) (Brussel 1937) 292.
EncIt. 566; vgl MEW, II 24a.
Camp., 115v-118. Aangezien Campana meent dat de wereld geschapen werd in het jaar 3961 v. Chr.,
laat hij de verrassing van Breda plaatsvinden in het jaar 5551 "van de wereld".
De 2 eerste delen van de 'Historia pontifical' , van de hand van de Spaanse priester Gonzalo de lIIescas
(1565?-ca.1633) uit Duenas, verschenen in Barce]ona (1606), deel Hl en IV van Bavia in Madrid (1608
en 1613), evenals V en VI, die respectievelijk geschreven zijn door Pater Marco de Guadal;L'Cara y Xavier
(1639) en door Juan Banos de Velasco (1678). Dee] Hl: Bavia, het werd 3 maal herdrukt iu de 17e eeuw:
Palau VII, 30.
Praag; vgl VoR., 119.
Los sucesos de Flalldes ! y Frallcia del tiempo de Alexandro Fmnese. 16 Libros ! A la Mag[esta]d Catholica !
de] Rey N[uest]ro senor Phelipe Quarto! EI capitan Alonso Vazquez ! Sarjento mayor de la milicia ! de
Jaen y su distrito. [BNM - Ms. 2767]; Palau VI; EncUn. 27; zie onze noot 24.
Lanario, 70v-71v; Palau VII, 358; EncUn. XXIX, 532.
Dat er inderdaad uit het Italiaans wordt vertaald, blijkt uit de letterlijke overzetting van terra (It. land,
stad) in tierra (Sp. land, maar niet stad), als er sprake is van Breda. Zie noot 94.
Vazquez.
In het inleidende hoofdstuk van 'Los sucesos' zegt Vázquez, dat hij de eerste stukken van zijn boek in
1610 in Zaragoza schreef. Pas 24 jaar na Parma's dood, dus in 1616, had hij tijd eraan verder te gaan. Hij
was inmiddels sergeant-majoor van de provincie Jaén geworden. Aan het einde van dat hoofdstuk zegt
h~j nog, dat de Nederlanden gelukkig bestuurd worden door het Aartshertogelijke Paar. Dit moet dus
geschreven zijn voor april 1621, toen Albrecht van Oostenrük overleed. De opdracht van het werk is
echter gericht aan Filips IV, die van einde april 1621 regeerde. De datering van die opdracht 1 mei 1614
is kennelijk een schrijftout voor 1 mei 1624: Vázq. I, 8-9; Bro., 83-84. Door deze datering komt echter
onze theorie, dat Vázquez ms. de hoofdbron zou zijn van Lope de Vega's comedia 'EI Asalto de
Mastrique' (De Bestorming van Maastricht) op losse schroeven te staan. De overeenkomsten tussen het
toneelstuk en het geschiedverhaal zijn inderdaad frappant, zodat onze theorie zonder meer is overgenomen door JO]111 Lofi:is in zijn Renaissance Drama in El1geland & Spain. Topiral allusion 1111d
plays.
(Princeton 1987), 40. Maar Morley en Bruerton dateren het toneelstuk op grond van de strofische versificatie op ca. 1600-1606. Dit is misschien aanvechtbaar, maar het werd voor het eerst gepubliceerd in
1614, d.w.z. toen Vázquez, die deelgenomen had aan het beleg van Maastricht in 1579, blijkens zijn ei-
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28

29

30

31

32

33
34

35

36

gen zeggen nog maar weinig van zijn voorgenomen werk had voltooid. De vraag rijst dan ook, of er
sprake is van een gemeenschappelijke bron zoals het Liber Relatiol1um, waarin het beleg ook uitvoerig
wordt verhaald rnet veel details die overeenkomen met die van Lope en Vázquez. De zaak verdient een
nader onderzoek: S. Griswold Morley en Courtney Bruerton, Cl'Ol1ologia de las comedias de Lope de Vega,
COI1 UI1 examen de las atl'ibuciOl1es dIldosas, todo ello etl JIn. estlldio de la lJersijicaciól1 estrófica. (Madrid 1968),286287; EssenAF, 150-195. De invloed van Vázquez op Calder6n's 'EI Sitio de Bredá' is aannemelijker dan
die op Lope's 'Bestorming van Maastricht'. Zie ons boek in voorbereiding over 'Het Beleg van Breda',
hst. 4.1.
Barado, 247-250.
Volgens de negentiende-eeuwse uitgevers van 'Los Sucesos' is er een regenspraak in het ms., omdat
Vázquez op fol. 601v (Vázq. lIl, 416) zou zeggen, dat hij geboortig was uit Toledo en op een andere
plaats (Vázq. I, 477), dat hij uit Ocana in de provincie Toledo kwam. Dit laatste wordt echter gezegd
van D. Sancho Martlnez de Leiva, onder wie Vázquez jarenlang diende. Hij zegt nog tweemaal nadrukkelijk, dat hij uit Toledo kwam: Vázq. J, 506; Vázq. lIl, 137; vgl Vázq. J, p. XlI-XIII.
Zie 'Cr6nicas y leyendas dramáticas de Espana', in: Obms de Lope de Vega, XXVII. Biblioteca de autores
espanoles 225 (Madrid 1969), 43b, 55ab; Ernest Gossart, 'La révolution des Pays-Bas au XVle siècle dans
I'ancien théàtre espagnol', Acadélllie royale de Belgiqlle. Bulletins de la Cl. des Lett. et des Sc. /'/lor. et pol. et de
la Cl. des B.-Arts (1910), 520, 532; Idem, Les espagnols en Flandre. (Brussel 1914), 69, 79; M. Herrero
Garda, [deas de los espaiioles delsiglo XVII. (Madrid 1966), 116.
Vazq lIl, 416; vgl Vazq I, p. XII; We zien hier weer, dat sergeant-majoor meer een veelzijdige functie
dan een rang was iemand die heel belangrijk was voor de goede geest in de troep. Zie onze noot 93. De
kapitein die Vázquez moest vervangen was de overleden D. Luis de Godoy. Hierover en over Vázquez
en Zevenbergen: Vázq. 1I, 389, 410, 417, 419; VoVár. 109-110.
Vázquez noemt zichzelf het eerst, als hij spreekt over het beleg van Oudenaarde (1582). Hij venvijst dan
naar een gezegde van een dapper kapitein, onder wie hij als vaandrig diende. Bedoeld moet hier zijn
kap. I-Iernando de JsJa van bet regiment van Antonio de Zûniga, onder wie Vázquez vaandrig was in
Noord-Frankrijk in 1591-92: Vázq. 1,344; Vázq. lIl, 137, 272-274.
Het itinerarium van Vázquez: 1582: Het beleg van Oudenaarde (I 344) - 1584: Land van Limburg Namen (I 485-8) - Land van Waas, Doel, Beveren, Liefkenshoek, Kallo (beleg van Antwerpen) (I 488506) - Dendermonde, Vilvoorde, Lillo (I 511-521) - 1585: garnizoen van Vilvoorde, Brussel ingenomen
op 19 maart, Vilvoorde, Mechelen, Doel (11 12-47) - Antwerpen, Vilvoorde, Mechelen (II 70-74) Willebroek, Rupelrnonde (Il 86) - Aalst - Haperen (bij Grave) - Orthen (bij Den Bosch), Den Bosch,
Heusden, Orthen, Den Bosch (I1 103-130) - (dec. 1585 tot juni 1586) Grave, MiJl, Osch, Herpen,
Roermond, Grave (I1 133-185) - Venlo (ll 185-6) - bij Schenkenschans - Oldenzaal, Lingen, Lochum,
Zutphen (ll 205-219) - overwintering in Zuid-Limburg begonnen op 24 nov. (11 229) - begin juni
1587: Maastricht - Dendermonde - Brugge (I1 249-51) - Guni - begin aug. 1587) beleg van Sluis (ll
252-307) - (28 sepL) aankomst te Ieper (Il 312) - (najaar 1587 - mei 1588) garn. Nieuwpoort (Il 317334) - 1588: Duinkerke (11 253) - Mechelen - Wouw - beleg Bergen op Zoom (Il 354-376) - (maartapril) tussen Zevenbergen en Breda - Lier (Il 389-408) - Bomme!erwaard (Il 410-9) - 1590: (feb.)
Kortrijk - Halle, (mei) Kortrijk - Noord-Frankrijk Guli 1590-1592). Voor de wegen en ligging van de
plaatsen zie: DuncW.
Vázq. I, 10S-109, 477-478, 506, 521; vgl Vázq. III, 282.
Vázq. r, 369, 511; Vázq. 11, 12.
De eerste uit 10 boeken bestaande decade of deel I werd talloze malen herdrukt en vertaald al of niet samen met de tweede en derde decade, welke laatste niet van Strada is (zie noot 64). De jaartallen van de
eerste edities zijn: Italiaans (1638 en 1648), Nederlands (1639), Frans (1644), Pools (1649), Engels (1655)
en Spaans (1682): BibC]. VII, 1607-14; vgl BibC]. V, 1830.
Strada, 30S; Het Tweede Deel/Der / NEDERLANDTSCHE OORLOGEN. / In Latijn beschreven /
IN THIEN BOECKEN / door / P. FAMIANVS STRADA, / ROMEYN, Priester der Societeyt
jESV. / Beginnende met het Stadthouderschap van / ALEXANDER FAH.NEES de lIl. / Hertog van
Parma ... / Van het 1578. tot het 1590. jaer. / Getrouwelijck uyt het Latijn vertaelt (Dordrecht: Savry,
1655) 524. [KBG - 3117 G 27]. Naast de kanttekening: "Groote worsteling om een vaandel" dat tot
driemaal genomen was, staat daar: "Alphons Vazquez ... bezorght voor de eere der Spal~aerts, den
Engelsman niet rauwelijck aenviel, hem, hoewel zelfs niet ongewondt, niet en quetste, het vaende! gelijckelijck uyt de handt wrong; en gescheurt en bebloeidt aen zijn Hooftman weerom leverde"; SEGVN-
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DA DECADA / DA LAS / GVERRAS DE FLANDES / ... / Escrita en Latin por el/R.P. FAMIANO ESTI~A ... 3 (Amberes: Verdussen, 1701) 434; vgl ed. (Keulen 1682),375 [UBL, E VIld.
1067]. In geen dezer edities is de plaat van Ledesma - Van der Hooghe te vinden, evenmin als in de verzameling Ledesma-prenten die door Romeyn de Hooghe werden gegraveerd 100 jaar na hun ontstaan
en die waarschijnlijk afkomstig zijn uit Strada: [KEG1, 1056 E 2]. Onder de onjuiste titel Prise de Grave
is de prent te vinden in: EssenSL V, tegenover p. 40. Zie Frederik Muller, De Nederlandse geschiedenis in
platm, beredetzeerde beschrijvi/'Ig IJan Nederlandsche historieplaten, zitll1eprenten en historische kaarten, I
(Amsterdam 1863) no. 940. vgl. Atlas Van Stolk, Katalogus der Historiespot-, en zinneprenten betrekkelijk de
geschiedenis van ederland, ed. G. van Rijn, I (Amsterdam 1897),218-219, nr. 369. Over de invloed van
Vázquez op Strada zie: EssenLR, 6, 9-12 en 1.11. De gravure is getekend El Cap[itan] Ing[e]ni[ero]
Ledesma Disp[osui]t. R.d. Hooge fec[it]. Ledesma is waarschijlijk identiek met kapitein-ingenieur Diego
de Ledesma, die door Vázquez wordt geprezen als een dapper en ervaren man, die door Parma Stoutmoedig werd geacht (Ill 410, IJ 372). Vázquez roemt zijn optreden bij Steenbergen en het eiland
Tholen (1588) en bij Herentals (1590) en in het Kleefse (1587) tijdens het beleg van Rudorte, d.w.Z.
Ruhrort bij Duisburg: Vazq Il, 359, 534, 244. William R. Shepherd, Historical Atlas. (New York 1964),
168E. De Amsterdamse Haarlemmer Romeyn de Hooghe leefde van 1645 tot 1708: F.G. Waller,
Bio,~raphisch woordenboek van Noord-Nederlandsd,e Graveurs. (Groningen 1938), 149. F.W.H. Hollstein,
Dutch and Flenlish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-.1700. (Amsterdam [1949]), IX 118-119.
Vázq. Il, 162, 165, 181, vgl. 158, 167. Op de prent ziet men onder A het zwarte vaandel van Hortigosa
met het rode knotsen kruis, dat de potige Vázquez (C) met zijn helmbos aan de Engelsman ontwringt
zonder hem te doden, ofschoon de Engelsen van de b'Taaf van Leicester musketten en pieken richten op
zijn borst. Links een Britse vlag met de Ierse lier als embleem en op de grond de gedode Vega (B).
Fruin, 68-69.
Vázq. Il, 389, vgl 260, 291, 371-374; VoVáz. 108-109 met de mededeling dat Vázquez steeds diende
onder Sancho en Hortigosa is onnauwkeurig en overdreven. Hij had als kapitein ook Zornoza en Isla en
als kolonel Paz, Del Aguila, Manrique en ZÜfiiga.
GesBr., 41-43.
Vázq. I1, 410, 417, 419; vglEssenSL V, 261-266; Bra., 20-21; Fruin, 23; Parker, 277.
HWP IlI, 16-17; Vázq. Il, 381.
De naam van het ten zuiden van Brussel gelegen Halle wordt steeds tot Hao verbasterd in: Vázq. I, 16,
48; Vázq. Il, 14, 552 (Hao of Hanante, vgl Fr. Hainaut, Henegouwen), Vázq. lIl, 122, 498. Alleen in
Vázq. Il, 448 wordt Henao (Henegouwen) gespeld, waarschijnlijk omdat de stad na de tiende eeuw tot
dat graafschap behoorde. Vázquez spreekt over "Onze Lieve Vrouwe van Halle", omdat de Sint
Maartenskerk aldaar een bedevaartsoord was, nadat Maria tijdens het calvinistische bombardement van
1580 een wonder had verricht, ze zou n.l. 32 kanonskogels in haar mantel hebben opgevangen: Vázq. I,
48; WPVl. lIl, 243. Nuestra Dama de Hao of Hau of Hal ook in: Juan Roco de Campofrio, Espalia en
Flandes, treee alios de gobierno del archiduque Alberto (1595-1608), ed. P. Rubio Merino (Madrid 1973) 78,
220,245.
Vázq. Il, 447-451. Daarbij komt, dat de muiterij in de BommeIerwaard maar één dag geduurd had en de
soldaten geen vergoeding gekregen hadden, tenvijl die in Kortrijk 124 dagen duurde en de muiters bij
vergelijk 211 stuivers kregen: Parker, 277; vgl Fruin, 25.
Vázq. Il, 415-416, 418, 421, 423; vgl Vázq. III, 377-378.
Vázq. IJ, 473, 526. Als vaandrig van Isla zien we Vázquez op 11 nov. 1591 met nog 5 andere slechts met
een degen gewapende Spanjaarden meer dan 100 zwaar bewapende Franse ruiters van Hendrik IV van
het kasteel van Crey (Crouy bij Soissons?) verjagen en in mei 1592 sloeg hij zich bij lbeto (Yvetot, bij
Rouen) zwaar gewond met een piek door de vijanden heen: Vázq. III, 137, (162),272-274.
Over Vázquez' mentaliteit zie Bro., 57-58.
Deze provincie ornvat in Vázquez' spraakgebruik ook Normandië.
In dec. 1591 en begin mei ondernam Brochero twee pogingen om met galeien Rouen te ontzetten. De
tweede expeditie startte in de havenstad Abredegracia (Saint-Adresse/Harfleur?), waarbij Caudebec aan
de rechter Seineoever werd veroverd: Vázq. III, 168-169, 284; vgl Fruin, 93-94. Sprekend over wat er
geworden was van de overlevenden van de Armada en over de gevaren van de Engelse, Hollandse en
Zeeuwse kust bij het binnenvaren van Spaanse schepen, verrelt Vázquez, dat Brochero, onder wie hij 7
jaar had gevaren, in sept. een gevaarlijke zeetocht naar Ierland had ondernomen: Vázq. IT, 356-358.

50 Een entretenido is een soldaat die maandelijks soldij (entretenin1iento) uit de legerschatkist ontvangt:
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Parker, 287.
De 19de-eeuwse uitgevers van Vázquez spellen Barcia ipv Bavia, een speling die door Brouwer zonder
meer wordt overgenomen evenals de cacografie Rolando, Tratin, Meriteo ipv Rolando Natin Miriteo,
het pseudoniem en anagram van de Antwerpse jezuïet Martin Antol1.io del Rio, auteur van de Historia
Be/gica sive colllmentarius brevis renll11 Belgio gestarlllil. (Keulen 1611). Een Spaanse vertaling verscheen in
1601 en een Franse in 1869-1871. Dit werk dat door Vázquez genoemd wordt als een van zijn bronnen,
is voor ons onderwerp van geen belang, daar het alleen de periode 1576-78 behandelt: Vázq. f, 9; Bro.,
84.
Palau IH, 569 beweert, dat de Antwerpse editie van 1625 de oudste is, maar in Londen is een ex. van de
Kamerijkse editie van 1622 en in Londen, Parijs en Den Haag zijn ex. van de Antwerpse editie van
1624: British Library General Cata/ogue ~r Printed Books. LXVI (London 1980),364. Cat/mp. XXX (1907),
1204; Coloma, 63-67 Coloma IV-V, 25-27; vgl WPVJ. ll, 167.

53

Colonla, 1.95.

54

Tijdens de Overgave van Breda merkte Coloma op, dat de belegerden er beter uitzagen dan de belegeraars: VillaS, 431, 437; vgl Alcalá, 209; VoG, Hst VII, noot 191, 249.

Varias, 1-25; Alcalá, 287, 326; VillaS, 541-542, 563.
Porto, 442.
57 Fruln, 9n. Deze post was dik.\.vijls vacant: Parker, 268. Daarentegen had Co.lonlJ, 483, 551 geen erg
55

56

58
59

60

61

62

63

64

65
66

hoge dunk van de waarheidsliefde van de Nederlandse historici. Zijn Tacitus-vertaling werd tegen zijn
zin door een vriend uitgegeven (Douay 1629): Coloma, p. IV-V. In onze vertaling gaan Tacitiaanse stijlkenmerken (kernachtigheid, asymmetrie, onverwachte wendingen, verborgen verwijzingen) omwille
van de duidelijkheid enigszins verloren.
Zie noot 2 en 96.
HISTORIA / DE LAS GVERRAS / CIVILES QVE HA AI/IDO / EN LOS ESTADOS DE /
FLANDES / DES DAL AI\TO 1559 HASTA / EL DE 1609 Y LAS CAI/SAS / DE LA REBEUON
DE DICHOS ESTADOS / Recopilada y escrita por el Contador / ANTONIO CARNERO, que 10
ha sido / de los exercitos de dichos Estados (Bruselas: Iuan de Meerbeque, 1625) [BNM 2 - 55.773, 2 60.911. KEG 2147 D 3.; Bro., 127-129. Camero was een Portugees en heette eigenlijk Carneiro, geboren in Fronteira (bisdom Elvas): Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, V (Lisabon-Rio de Janeiro, zj),
970; EssenLR, 6n; Barado, 260 noemt Carnero minder belangrijk dan de andere Spaanse geschiedschrijvers van Nederlandse oorlogen. Toch bestaat Brouwer grotendeels uit vertalingen van capita selecta uit
dit minder oorspronkelijke compilatiewerk. Voor het overige bestaat Brouwer uit vertaalde brokstukken
uit de wél vrij originele Vázquez. Over het Turfschip is er niets in Brouwer te vinden en nagenoeg niets
over de Spaanse geschiedschrijvers, van wie brokstukken worden vertaald, Jaat staan over de anderen: zodat de weidse titel van dit meer populaire dan wetenschappelijke werk als een te ruime jas om het boek
hangt en meer belooft, dan hij geeft.
Parker, 271. Het TurfSchipverhaal wordt verteld in Camero, 242-245.
NataJino Sapegno, Compendia di storia della letteratura italiana, vol 1I (Venetië 1967) 252-254, 261-263;
Porto V, 438.
Glazemaker, 451-453; vgl. GUERRA DE FLANDES / escrita por el Ementissimo Cardenal / BENTfVOLLO / TOMOS 1. Il. llL (M.: Fr. Martinez, 1643) 311-312. Het werk werd ook vertaald in het
Engels (1654), Frans (1669) en Spaans (1687): Catlmp. X (1902), 1050.
Dondi., 199-210; vgl Novar, 123-130; BibC]. V, 1830-1831; BibC] Vl!, 1612. Pater Aug. Gallucci SJ
zette 'De bello Belgico' voort voor de periode 1593-1609, in 2 din (Rome 1671): Palau V, 189. Door
het inlassen van de overrompeling van Breda handelt Dondini heel anders dan de officiële kroniekschrijver Herrera, die in zijn Historia de los sncesos de Francia, 1585-1594 (Madrid 1598)(Geschiedenis van
de gebeurtenissen in Frankrijk) zich strikt aan zijn onderwerp houdt, zodat de naam Breda nergens valt.
De overrompeling wordt wel uitvoerig behandeld in zijn wereldgeschiedenis. Zie 1.5.
We zien hier de gaven van Strada/Dondini's auteursschap schitteren, die ten voordele van Livius afStand
neemt van Tacitus' stijl en cynisme, wat van verschillende zijde kritiek uitlokte, o.a. van een afgunstige
BentivogJio: Endt. 32, 811; BibC]. VIl!, 1612.
Fruin, 66-67n.
Het woord turf wordt door Strada, 200 eerst vertaald als caespites (graszoden). Dan wordt eraan toegevoegd, dat deze brandstof door de Nederlanders turba (Lat. verwarring, grote menigte) wordt genoemd.
Zie onze noot 115. Novar weet de woordspeling te handhaven: tl/rba, turbadores. De uitdrukking un es-
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cudo (een gouden escudo), zijnde het bedrag dat de schipper volgens de Spaans-Italiaanse versies als
drinkgeld aan de Italiaal15e doorzoekeI' en lossers van het TurfKhip geeft, wordt vertaald aJsaureo nummo (een gouden munt). In de Spaanse vertaling van Novar wordt dit nussch..ien vanwege de inflatie terugvertaald als doblón. Een dubloen was n.l. ook een gouden munt, maar met de waarde van 2 gouden
escudo's: Real Academia Espai'iola, Diccionario de autoridades, edición facsimil [1732], Ir. (Madrid 1979),
324.
In het Spaans wordt de woordspeling weergegeven door de herhaling van het woord cumpl.inuento,
plichtsvervulling, die verwaarloosd wordt of nusplaatst wordt toegepast, wanneer het plezier om de hoek
gluurt.
EssenLR, 6, 9-12. Zie onze noot 17.
Novar heeft zich niet de moeite gegeven de eigermamen en hydronyulen bij andere schrijvers te verifiëren. Gianfigliazzi heet bij hem Bonfiliac (Srrada: Bonfiliacius), de Mercke of Mark: Mechi (Strada:
Mecchia, drukfout voor Merchia). Giamu betekent in 't Italiaans O.a. goedzak, Lat. bonus.
TB, 27.
Camp. In Campana, Lanario, Coloma en Carnero wordt gesproken van 70 verborgen soldaten. In
Novar wordt op p. 124 van sesenta (60) en op p. 125 van setenta (70) gesproken. Het eerste getal is duidelijk een drukfout.
MenL, 516=515; Orlers, 75; Bol', 23a; I~el., 80-82; Over de betekenis van de MeBrelatiollen zie: VoB.,
10, 11 0 noot 39.
Rinaldi spelt: Don Gio: mariche de l'ara, vgl Vazq III, 466. Het terclo of Spaanse regiment werd zo genoemd, omdat het uit 3 onderdelen bestond: pieken, haakbussen, en zwaarden en rondassen, later vervangen door musketten. Het omvatte ongeveer 2500 man, verdeeld in ongeveer 12 cOlnpagnieën:
Martîn Alonso, Enciclopedia del idioma, lIl. (Madrid 1982), 3930, no 10; Parker, 288.
B, vgl Camp., Lanario. Volgens Bavia ligt Geertruidenberg op 5 mijl [=5 uur gaans] van Breda. Herrera:
"Breda, op korte afstand gelegen van belangrijke vestingen als Antwerpen [Spaans in 1585], Bergen op
Zoom [Staats] en Geertmidenberg [Sp. in 1589], houdt alle naburige vijandelijke steden in bedwang".
De afstanden d..ie Chappuys opgeeft komen nauwkeurig in volgorde en getal overeen met die van
Campana: 3 n1.ijl van Zevenbergen, 8 van Antwerpen, 7 van Bergen op Zoom en nunder dan 3 van
Geertruidenberg. Zie onze noot 2. Met weglating van de 3 mijl van Zevenbergen worden deze afstanden van Campana ook overgenomen door Herrera, evenals de uitdrukking, dat Breda de omliggende
vijandelijke vestingen beteugelde. Verder volgt hij Campana op vrije wijze, met allerlei toevoegingen en
weglatingen.
Volgens Herrera en Coloma kwam hij uit het Noorditaliaanse Alexandria de la Palla.
Fruin, 103-104.
B, Benti; vgl Camp., HelTera. De naam Vasto (Coloma, Carnero) wordt ook Guasto (B) gespeld en
Basto (Herrera). De naam Lanciavecchia, die Oudelans betekent, wordt ook gespeld Lancia Vechia en
Lanciavechia (Bavia). Het eerste deel van de naam Lancia (=lans) wordt dikwijls verspaanst tot Lanza,
terwijl het tweede element vaak ten prooi valt aan spellingsuitspraak en palatalisering (Sp. ch. = tsj. It.
ch..ia = kja): Lanzavecha (Herrera), Lanza Vecha (Vazquez, Coloma), Lançavecha (Camero), Lanzaveccia
(Benti), Lanzauecchia (Srrada). Complete vertaling in Petit, 609: Lanceuieille. Paulus heet in 't Sp. Pablo,
Ir. Paolo.
GesBr., 42.
B; Vázquez verwart Odoardo met Gianfigliazzi, want hij zegt, dat Maurits de verrassing met het
Turfschip aandurfde, omdat hij had vernomen, dat O. in Brussel vertoefde. De Siciliaan Gastone Spinola
diende vele jaren in de Nederlanden. In 1598 werd ontdekt, dat hij f 18.000 had verduisterd aan soldijgeIden die bestemd waren voor lieden die geen militair waren. Toch werd hij graaf van Bruay en vertrouweling van het aartshertogelijke paar: Vázq. lIl, 420-421; Parker, 312-313. In 1601 werd hij gouverneur van Kamerijk: VillaS, 614.
Deze opsomming van kapiteins komt wel voor in MetC. 288v en MetH. 308a, maar met in MetL.,
516=515. Wel worden in MetL. 516 de namen van de 3 terechtgestelde kapiteins genoemd. Het aantal
vendels (5) en ruiters (70) van Campana stemt wel overeen met dat van MetC. en MetH. waar niet van
Gianfigliazzi wordt gezegd, dat hij afWezig was, wel in het algemeen, dat enkele kapiteins absent waren.
Omdat de Nederlandse edities na de Latijnse vertaling zijn verschenen en C daar chronologisch tussen
ligt en de namen in MetC. en MetH. in dezelfde volgorde maar enigszins verbasterd voorkomen, terwijl
ze in MetL. ontbreken, veronderstellen we, dat Van Meteren deze alinea vanuit het Ir. heeft vertaald en
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toegevoegd. Camero geeft als troepensterkte van het kasteel 100 man op en van het stadsgarnizoen 600
man. Gianfigliazzi heet bij hem verspaanst: Iuan Fillacio.
De Bredase calvinisten werden tijdens het koningsgezinde bewind van 1581 tot 1590 door het stadsbestuur praktisch ongemoeid gelaten en traden zelfs uitdagend op: GesBr., 170.
J-F: die even goed brandt als hout, D: als eikenhout, B: beter dan brandhout, G, J: als kolen. B: een
soort in stukken gestoken zwarte aarde, die lijkt op goede steenkool. Bavia noemt die brandstof, gemaakt
uit een soort aarde: India (Fr. houille, steenkool) of turba (turf), alsof dat hetzelfde was. Hij voegt eraan
toc, dat dic in kluiten wordt geleverd (D).
Zie Camp. I, 42: "men ziet, dat de vooruitziende Natuur, evenals in andere delen van de Nederlanden,
die aarde verschaft heeft ... welke turf wordt genoemd, erg geschikt om te branden. Die aarde doet absoluut niet onder voor de steenkool, die men in Italië gebmikt, maar overtreft die eerder in kwaliteit".
Fruin, 90.
Zie Plac., 'Het Secretarisambt te Terheyden in de branding, in: JOrb. IV (1951), 38-39.
TB, 20 neemt aan, dat deze versie, die vooral bekend is uit Bol', 22a, de enige juiste is.
MetH. 228a; MetC. 308a; MetL. 514. Bij Reyd, 287 wordt de trouw aan het Nassauhuis niet aangevoerd als beweegreden van de schippers, bij Orlcrs, 74b wél. Misschien werd Reyd benvloed door een
van de Spaans-Italiaanse historici. In Rel. daarentegen ligt het initiatief geheel bij de Staatse legerleiding.
B en K spreken niet over een van Maurits of de schipper uitgaand plan om Breda te overrompelen.
Fruin, 50-52.
"omdat die turf uit Holland wordt gehaald, was er een afspraak met de Hollanders, dat ze die mochten
aanvoeren en die werd dan beter betaald dan anders. Allen vonden zich daar wel bij, sommigen vanwege
de in de Nederlanden hevige kou, anderen vanwege de winst" (D). De schippers uit het Brabantse Leur
worden hier tot Hollanders gebombardeerd, kennelijk met de bijgedachte, dat alle kwaad voor de
Nederlanden uit Holland komt, de haard van de onrnst en het verzet.
Dat de Italianen van het kasteel veel geld hadden, bleek wel, toen het in Staatse handen viel. Er werden
toen 17.000 gouden pistoletten buitgemaakt en veel zuiver wit linnen en kostbare kIeren en 1000 nieuwe met zilveren passementen gegameerde miterwapenrokken: War (tegen het einde); Roest, 110. Zie
noot 149.
In het Spaanse leger was dit een veel hogere rang dan in het Staatse, o( beter gezegd, het was eerder een
functie dan een rang. De sergeant-majoor zorgde vooral voor de goede geest in het regiment. Iedere tercio had er maar één en die was tevens kapitein van de tweede compagnie, terwijl de kolonel tevens kapitein was het eerste vendel: Parker, 260. Scarión de Pavia, die een heel hoofdsnIk aan de sergeant-majoor
wijdt, plaatst dit tussen het hst. over de kolonel en dat over de kapitein: Scarión, fol. 56v-65; Bazy, 5659; Wijn, 33, 71. Op de rol :van de sargento-mayor komen wij uitvoerig terug in VoG. 3.5.
In het Italiaans staat hier terra, eigl. aarde of wal: terra fema, vaste wal, in terra, aan wal. Zie noot 24.
Het met drie grachten omgeven kasteel werd wsch. als een soort eiland gezien.
Het gegeven vàn de sergeant-majoor die door zijn speelzucht zijn plicht verzuimt ontbreekt in de eerdergenoemde Staatse bronnen.
Het Reygersbosch was een eiland gelegen tussen de buitengrachten van het kasteel en de Mark. Het
maakt thans deel uit van het westelijke kasteelterrein en de Nieuwe Prinsenkade: TB, 43. De spelling
Reiggersbusch is wsch. afkomstig uit MetL., 516=515. De Latijnse vertaling van Van Meteren werd n.l.
gemaakt via de Duitse, daar het Nederlàndse origineel nog niet uitgegeven was. Camero corrigeert de
spelling: Reygerbos, vgl MetC. 288b; MetH. 308b; MetH. 308b: Reygersbosch.
We vermoeden, dat Calderón dit gegeven benut heeft in zijn toneelstuk EI Siûo de Bredá (Het Beleg van
Breda, 1628), waarin hij het voorstelt, alsofSpinola vanuit Gilze een schijnbeweging naar Grave maakte,
waarop Maurits 7000 man van het Bredase garnizoen naar die vesting zou hebben gezonden, iets wat
historisch onjuist is. Gilze zou dan de plaats innemen van Zevenbergen en Grave van Geertruidenberg
en Spinola die van Maurits. Is dit de vrijheid, waardoor de dichter een Staatse overwitming omvormt tot
een Spaanse victorie? Als onze theorie juist, verrijkte Calderón het beleg van Breda van 1625 met aktiemomenten uit het beleg van Grave van 1586, dat eindigde met de verovering van de stad door Parma en
waarvoor hij de stof grotendeels aan Vázquez ontleende. Volgens TB, 21 verspreidde Maurits het gerucht, dat hij naar Gorkum ging, maar vreesde Parma, dat hij het op Geertruidenberg gemunt had.
Campana maakte misschien ook gebruik van de meestal halfjaarlijkse Latijnse Me13relationen of
Relationes semestrales: VoBei. 10, 110 noot 39.
Zie noot 101.
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Harauger, Gerardo de Prays en Carlos de Herrougieres.
Duidelijke verwarring van Terlever, zoals de plaatsnaam Terleur, Luer, Loer of Leur in het Spaans van
die tijd dikwijls gespeld werd, me't Teteringen. MetL.: Luer. Coloma: Terleuer. De intervokale v wordt
in het oude Spaans dikwijls als u geschreven. Vandaar de hypercorrecte spelling TerlC/ler in de moderne
editie van Coloma en in oude drukken van Spaause schrijvers over de Tachtigjarige Oorlog. Ook de afstand van 2 mijl (11 km) wijst in de richting van Leur met zijn Turfvaart. In de omgeving van Breda
kwamen wel meer toponymia voor met het voorvoegsel Ter: Ter Aalst, Ter Hage, Ter Heyden.
Coloma zegt: "Het schip vertrok uit Terleuer op het eilandje van Klundert op drie mijl van Breda, de
Mark op, in de nacht van 25 febmari." De vergissing, dat Leur op het eilandje van Klundert ligt en dar
er op 25 februari vertrokken werd en niet op de 26ste, is waarschijnlijk ontstaan door een verkeerd begrip van wat Van Meteren daarover zegt. Het vertrek op 25 feb. ging niet door, omdat de schipper niet
kwam opdagen. MetC. 288b; MetH. 308a gaat dan verder: "Maer sy hervattent weder den naesten
nacht, waerschouwende Prince Mauritz ende zijn Krijgsvolck, tschepe ligghende inden Clundert. Aldus
des Maendaechs avonts den XXVI. Februario zijn sy int Schip ghecropen." Zoals het hier staat, lagen
dus Maurits en zijn soldaten in Kl. niet het Turfschip. Maurits was inderdaad in .Kl., waar het hoofdkwartier van Hohenloh was: Bor, 22v; MetL. 516=515 vertaalt echter: "Comiti Mauricio nauem in
Clunderis esse signi.ficantes" (zij deelden graaf Maurits mee, dat het schip in Kl. lag). De afgelopen inschepingsplaats was het Zwartenbergse Veer ten noorden van Leur, waar de Leurse Vaart en de Mark samenvloeien: DuncW, 153. Volgens het Franse pamflet en Bor, 22v had, toen dit scheepgaan mislukte,
de schipper beloofd hen de volgende avond af te halen van het kasteel te Zevenbergen: Eim., '32-33.
Volgens TB, 22 was de inschepingsplaats het Zwartenbergse Veer en niet het ten noorden van
Zevenbergen gelegen Fort Noorddam: DuncW, 42.
lal Bedoeld wordt de in 1582 ingevoerde Gregoriaanse kalender, dus de Nieuwe Stijl, die in de protestantse
landen pas in 1700 algemeen werd ingevoerd. De gewesten Holland, Brabant en Vlaanderen hadden die
de N.S. reeds op 21 dec. 1582 ingevoerd. Campana veronderstelr ten onrechte, dat West-Brabant nog
de O.S. volgde. Zie M. Grotefend, Taschenb'.lch der Zeitrechmmg des deutscherl iVlittelalters ,md der Neuzeit.
(Hannover 1971),27.
102 Van Meteren vertelt, dat een soldaat zijn gevoeg deed in een pot waaruit de anderen. dronken: MetC.
288v; MetH. 309a; Niet in MetL. 515.
103 Hist.: barrière, Sp. barrera. Er was dus voor Herrera geen noodzaak om van een rastrillo (valhek) te spreken. Hij stelde zich de beveiliging van het Bredase kasteel anders voor, dan die in werkelijkheid was.
104 Volgens Vázquez maakte Maurits op 25 februari gebruik van een goede soldatenlist om de onderneming
te doen slagen. Vázquez laat de overval op Breda dus 6 dagen te vroeg geschieden. Waarschijnlijk heeft
hij hierbij de datum van het voorgenomen vertrek met die van de aankomst verward.
105 Hoe hoog het plichtsverzuim van zo'n spelende sergeant-majoor in die tijd werd opgenomen, blijkt uit
Scarión's boekje over de Militie. Het heet daar, dat die functionaris '5 avonds en 's nachts de wachtposten moet langsgaan en dat, wanneer een officier zoiets doet, dat meer effect ressorteert, dan wanneer dat
wordt overgelaten aan een soldaat en dat tijdens stormweer en grote festiviteiten er dubbele wachtposten
dienen te worden uitgezet. Mogelijk is hierbij aan het Bredase carnaval gedacht, al wordt het niet genoemd: Scarion, 58v-59.
106 Zinspeling op Horatius' gezegde: "Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum" (Het is geen schande gespeeld te hebben, maar wel er niet mee op te houden).
107 Vázq. Il, 452-456. Deze mededeling, dat ook het stadsgarnizoen bij de inspectie van het Turfschip betrokken zou zijn geweest, hebben we nergens anders gevonden. Het lijkt ook onwaarschijnlijk en zou de
schuld van de Italianen nog verzwaren.
108 De meest in zwang zijnde munt in het Spaanse leger in de Nederlanden was de gouden escudo (schild).
In de periode 1585-90 was de Italiaanse escudo 57 stuivers waard en de iets zwaardere Spaanse 59 stuivers. Iedere Spaanse reaal deed 5 st.: Parker, 282, 286; Bro., 5, 95. De gulden had ongeveer een koopwaarde van 100 gulden thans.
109 4 maart 1590 viel op een zondag. De soldaten zagen er dus geen been in op zondagochtend slaaflijke arbeid te verrichten.
110 Gijsbr. 32, v.645-661. Er zijn veel meer parallellen te trekken tussen het Turüchipverhaal en de
Gijsbrecht. De onenigheid tussen Diedrick van Haerlem en Willem van Egmont doet denken aan die tussen de Italiaanse officieren (v.253, 265, 380-381), ofschoon hierop natuurlijk ook de wrok van Achilles
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tegen de andere Griekse aanvoeders voor Troje van invloed was. De angst waarvan de vijanden van
Amsterdam, althans volgens Vosmaer de spie, bezeten leken en hun hazepad op het gerucht, dat
Gijsbrecht al op de been was (v.290-295), doen denken aan de vlucht der Italianen, toen ze vernamen, dat
Maurits met zijn troepen op komst was. Ook zinspeelt Gijsbr. op de verrassing van Breda in 1581, toen
een drooggelegd gedeelte van de gracht met rijshout werd volgegooid (v.371).
111 Wat volgens de Italiaanse gewoonte een uur voor middernacht is (B). Hier wordt o.i. gesuggereerd, dat
in de Nederlanden en elders middernacht niet op 12 uur, maar op 11 uur viel. Volgens de oudste Staatse
bronnen geschiedde de ontscheping om 12 uur: Hist. B; Eim. 35; Bor, 33b; Reyd, 288; of om 11 uur:
MetC. 288v; MetH. 309a; Orlers, 75b.
112 Hist. B. en disticha a.h. einde; Hall., 124; Eim. 34; MetC. 308b, 309b; MetH. 288b, 289a; Orlers, 75b;
Bor, 23a; Petit, 580; Duin., 25, 31, 34, 36-37, 40; Duym, 15,77,84-85; Gijsbr. v.619.
113 lusti Lipsi Epistolae, III (1588-90), ed. S. Sué & H. Peeters. (Brussel 1987) 194-195: "AJiud quod hinc
nunciem, nihil est nisi Bredam esse captam, ut olim Troiam, ligneo equo, id est navi"; vgl Roersch in:
Biographie Nationale Beige, XU (1893) 260-261; WPVl. Il, 152. Lipsius was niet zozeer een tegenstander
van de katholieke kerk en de koning van Spanje, maar hij haatte hun machtsmisbmik. Hij brak niet met
Leiden, omdat hij van kamp wilde veranderen -in 1591 keerde hij terug naar België en het katholicisme, maar omdat hij ook in Holland tweedracht en dwang zag ontkiemen: H.F. Bouchery, 'Waarom Justus
Lipsius gevierd?', in: MKVA W 11 (1949) no.8, 33.
114 HENR. RANZOVlII PRODVC. CIMBR. / COMMENTARI- / VS BELLICVS, LIBRIS / PRAECEPTA, CONSILIA, ET STRATE / gemata ... / 1595 / FRANCOFVRTI / Apud M. Zachariam
Palthenium Typographum, p. 329-331. [KBG - 518 F 23J. Ex. afkomstig uit de Oranje-Nassau
Bibliotheek te DiIlenburg volgens ingeplakt etiket. Brok, 92. Onder het hoofd: 'Hoe men een zeestad
kan innemen' schrijft Rantzau: "Mocht u gehoord hebben, dat een schip vertrokken is dat op vijandig
gebied vaart om ergens turf of hout te brengen, verberg dan zelf na een geheime afspraak met de
scheepskapiteins gemaakt te hebben ietwat vemletelde soldaten onder die turven of dat hout en, als die
dan door de niets vetmoedende wachters zijn binnengelaten, laat hen dan omstreeks de tijd van de eerste
diepe nachtelijke slaap uit het schip tevoorschijn komen. Laat ze dan de garnizoenssoldaten doorsteken.
De stad moeten ze u, die vlugger dan verwacht komt toegesneld met in allerijl bijeengebrachte geharnaste soldaten, dan overdragen. Met deze krijgslist heeft de zeer sterke en fortuinlijke Maurits, graaf van
Nassau, zoals vroeger de Grieken met een houten paard, terwijl hij niet over de aarde maar over de zee
voortschreed, na er soldaten in te hebben opgesloten, de stad Breda voor zich en zijn broeders herwonnen." Aangezien het Latijn geen woord voor turf kent, wordt het hier vertaald met cespites sole tostos
(in de zon gedroogde graszoden) en met glebis (aardkluiten).
115 Drie en dertig van de 75 opvarenden hadden Franse of Engelse namen. Ongeveer 40% bestond uit
Walen: Roest, 114; Hall., 113-115. Met Hollanders bedoelt Vázquez wsch., dat ze afkomstig waren uit
de opstandigen gewesten, maar onder de soldaten met Nederlandse namen waren wsch. veel Vlamingen
en Brabanders.
116 Vgl Eim. 37; MetC. 288v (26 man); MetH. 309 (36 man); Oders, 76; Bor, 23v.
117 Eim. 37, 39; TB, 43, m.7.
118 De donjon (It. maschio, Sp. torre6n) of verdedigingstoren was door een afzonderlijke gracht omgeven.
De buitengracht komt min of meer overeen met de nog bestaande kasteelgracht. Dan was er nog de kasteelhaven, die men als een derde niet geheel rondlopende gracht kan beschouwen: TB, 43.
119 Vázquez weet blijkbaar niet, dat Odoardo ook gouverneur van Geertruidenberg was, in die tijd een belangrijker vesting dan Breda.
120 Het aantal binnengelaten krijgers van graaf Filips van Hohenloh, die in het Spaans en Italiaans naar zijn
burcht Holloch in Beieren altijd Conde de Holac wordt genoemd, bedroeg 4840 man, onder wie 240
ruiters: TB, 27. Door de misschien niet opzettelijke te lage opgave van de troepensterkte komt de lafheid
der Italiaanse bezetting nog beter tot uiting. Hall., 109 noemt ook het getal van 3000 man. M.isschien
betrof het hier alleen de voorhoede of de eerste hulptroepen zoals Coloma suggereert. C, E, F en I spreken van 300 man. Zie 1.11 vgl Eim. 37. Over Holloch/Holach/Hohenloh zie: Duin., 21. In het Latijn
wordt hij Holachius genoemd: DE / LEONE BELGICO / eiusque Topographica atqr<e historica desaiptione
liber / ... ab almo .,. MD.LIK / IIsqHe ad anmml M.D.C. V. / ... / MICHAELE AITSINGERO AVSTRIACO / AVCTORE (Coloniae 1618) 449. [KEG - 3001 B 25J. Deze kroniek stelt het voor, alsof
de opvarenden pas kort voor het ontschepen op de hoogte werden gesteld van het doel van de operatie.
121 Eim. 37; MetC. 288v; MetL. 516; Bor, 23v; TB, 43 nrs.10, 14.
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Deze G. di Haga heet bij E: kapiteinJuan de Haga.
D.w.Z. de Steelhoofse Schans of Steelhoofse Dijk, zo'n 600 meter ten z.w. van Geertruidenberg: Oders,
92; Fruin, 111. Dat een kapitein - velen van hen waren van adel - werd vastgehouden op last van een
paar dorpers, moet voor krijgslieden uit die tijd een schokkende ervaring geweest zijn. Calderón schreef
over dit onderwerp zijn drama El Alcalde de Zalamea (De Burgemeester van Z.).
De naam van deze kapitein wordt zeer verschillende gespeld of verminkt: Camp., 116: Repetta; Vázq,
456 verspaanst de hele naam tot Domingo Zapete; Coloma, 26a: Repeti; MetC. 288v en MetH. 308:
Repetta; Bor, 23v: Ripeta.
OfSchoon cohors (regiment) bij gelegenheid ook compagnie kan betekenen is de gewone vertaling daarvan centuria, manipulus.
Staatse geschiedschrijvers uit die tijd laten het in het midden, of die aanval op de kasteelpoort vanuit de
stad door burgers of door militairen geschiedde: MetC. 288v; MetH. 309; Oders, 76; Bor, 23v.
Zie noot 79.
Er was maar één luitenant per compagnie: Wijn, 71. De naam Tadantino (de pokdalige) kan afgeleid zijn
van een bijnaam. Hist. B2+1 noemt hem zo. Vgl Eim. 38. Bij Bor, 24v heet hij Carlatino, bij Mete.
288v; MetH. 309: Terlantino (bijgedachte aan tirelantijn?).
In feite had de vlucht plaats in de nacht van 3 op 4 maart, maar in die tijd liet men de nieuwe dag dikwijls niet op middernacht, maar pas bij de dageraad beginnen.
G. Volgens K. zou het binnen 8 à 10 uur kunnen gebeuren.
Lansiers vormden de met een lans, dus licht bewapende ruiterij: Bazy, 35-37. Novar, 117 vertaalt viginti
(20: Dond., 2(5) met cincuenta (50).
Bor, 23v; Werff, 96; TB, 27b.
Deze laatste zin wordt in het Italiaans geciteerd door EssenSL V, 292. In het Frans merkt hij op: "Het
Italiaanse garnizoen had zich bij die gelegenheid uiterst laf betoond en de officieren hadden zich onbekwaam gedragen" .
MetC. 288v; MetH. 309a; MetL. 516; Roest, 111 U 87.074). Volgens Reyd, 289 beliep het over de
100.000 guldens. Gobbincx noemt in zijn doopboek ook dit bedrag: Placi., 94-95.
Een nieuw bewijs, dat hier MetL geraadpleegd werd; MetL. 516: Dominum von der Nooth (MetL
kwam tot stand via de Duitse vertaling). In de Nededandse en Franse bronnen wordt de naam van
Charles van der Noot steeds zonder h gespeld: Hist. B. 2+1; MetC. 288v; MetH. 309b; Petit, 582a;
Oders, 76a; Bor, 24a.
De tegenspraak, dat de gouverneur een ander zou zijn als het hoofd van het garnizoen, berust wsch. op
een verkeerde vertaling uit MetL. 516: "eiusdem vrbis & arcis Vigilum Praefectura decorauit"; vgl
MetC, 289a: "Den Capiteyn Lambert Charles wert gegeven het Offitie van Sargiant Majoor". MetL.
516 gebruikt 'praefectus vigilum' (eigl. de opzichter van de wachters) ook als vertaling van MetC. 288v:
'Corporael', WaaTI11ee bedoeld wordt de korporaal die het Turfschip zo slordig doorzocht.
Campana veranderde de volgorde van de twee Latijnse inschriften van MetL. 516. Alleen spelde hij inuiti ipv Inwcti en liet hij het woord Anno weg. De tekst van de Latijnse muntopschriften verschilt van die
van MetC. 288v en MetH. 30%: "Breda a servitute Hispana vindicata, ductu Principis Mauritij à
Nassou, 4. Martij. Anno 1590.", dat is "dat Breda den 4 Maert, Anno 1590, door 't beleydt van den
Prins Maurtitz van Nassaouwen, uyt Spaenscher dienstbaerheydt was ghetogen"; "Parati vincere aut
mori ... Invici ani..t1u prenuum", dat is "geree[ te winnen oft te sterven ... loon van 't onwinnelijck ge1110et".
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De Bredanaars gaven zich volgens Lanario op voorwaarden over. Volgens Vázquez trok Maurits, die in
Zevenbergen lag, heel dicht bij Breda - herhaling van Vázquez -, Breda op 27 febr. met zijn leger binnen. Coloma zegt, dat de plundering voor 30.000 dukaten (= f 55.500) werd afgekocht: "die ze onmiddelijk betaalden. Ze verplichtten zich ook het garnizoen te aanvaarden dat Manrits hun wilde opleggen."
In 1574 werd de dukaat genoteerd op 37 stuivers: Parker, 274. Het losgeld, veelmeer dan 30.000 dukaten, werd niet ineens betaald, maar in ternUjnen. Een gedeelte werd door de Staten betaald: Placi.
Alvorens naar Breda te trekken lag Maurits te Klundert. In Zevenbergen verbleef Hohenloh. Volgens
Coloma kreeg Breda een garluzoen van 2000 man. Dit klopt ongeveer met de opgave van MetH. 310a,
die spreekt van 400 ruiters en 12 vendels infanterie. Een compagnie telde in die tijd meestal niet veel
meer dan 100 man.
Bedoeld is Binche in Henegouwen, waarheen Parma, herstellende van zijn ziekte begin nov. 1589 was
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gegaan om de ontwikkelingen in Frankrijk in de gaten te houden. Op 6 febr. 1590 was hij echter naar
Brussel teruggekeerd om contact met de regeóngsraden te houden: EssenSL V, 270-271, 279-281;
Fruin, 24. De brieven van Pamla van 6 en 14 maart 1590 zijn dan ook gedagtekend te Brussel. Zie 1.1.
In Binche had Maria van Hongarije een paleis, waar ze op 18 maart 1550 luistemjke feesten had Jaten
houden voor Karel V en kroonprins Filips: Nueva Rel/ista de Filologra Hispánica, V (México, 1951), 73. De
abdij van de Goede Hoop te Binche was een centrum van het Spaanse leger: VoVáz. 113.
140 Eim. 38; MetC. 288v; MetH. 309; Orlers, 76b; Bor, 24v.
141 Deze man wordt door Hist. B. 2+1 tot Guitra verbasterd; vgl Petit, 582: Guittra; MetC. 288v: Guntra;
MetH. 309b: Guntra; MetL. 516: Gintra; Bor, 24v correct: Guerra. Petit volgt Hist. op de voet. Hij
voegt echter de 'Trojaanse' gedichten aan het einde van het pam.flet in op de plaats waar vertelt wordt,
dat de Italianen zelf het Turfschip binnenhaalden "samblables ... aux Troyens"; ipv la Warende (de
Konijnenberg) spreekt hij van la garenne (het konijnenbos) en het Fr. woord la Rouille (de roef, dekhuis
v.e. schip) vervangt hij door het Nederlandse Je Roef De laatste 2 blz. van Hist. werden bijna letterlijk
gecopiëerd, wsch. uit vermoeidheid.
142 De mededelingen over Vintimiglia ontbreken in MetL., maar komen wel voor in MetC. en MetH.
Overigens wordt daar over zijn dood maar heel kort gesproken: "na maels onder een brugge verplettert
tot Palermo." Campana had zeker m.b.t. Vincirniglia een andere bron tot zijn beschikking, want hij zegt
aan het einde van zijn mededeling:"del que trattato habbiarnin altro luogo" (waarover we elders gesproken hebben).
,43 Evenals B spreekt K van twee veroordeelde gerechtshoven. Zie 1.11. Het schavot was met rouwdoek
omfloerst.
144 Dit laatste zou een uitwerking kunnen zijn van een gedachte van Rinaldi, die vond, dat het veel soldaten
en vooral de Spanjaarden, die altijd de reputatie hebben goede soldaten te zijn, genoegen deed, dat
Ventirniglia zich niet onder de geëxecuteerden bevond: "wam als een soldaat het leven moet verliezen,
is het beter het strijdend en gewapend als een dapper man ten nadele van de vijand te doen, dan veroordeeld door justitie."
145 VoVáz. 113-114; Parker, 288; Fruin, 45.
146 Over de plaats van de cornisarios de muestras in de hirarchie zie Parker, 263.
147 Zie 1.8. en Fruin, 9n.
148 Vgl Werf[, 97; LibRel. 221 v; Vázq. 1,456. Het l/erkopen. van een vesting aan de vijand was niet zeldzaam.
In april 1625 werden Italiaanse kanonniers door de Staatsen omgekocht om het geschut en het buskruit
onklaar te maken. Hierover in VoG. 4.2., n.56-59. Het zou interessant zijn na te gaan, of de processtukken van het Brussels militaire gerechtshof iets zeggen over mogelijke corruptie onder de Italiaanse soldaten van het Bredase garnizoen. Een van de ondeugden waarvan Rinaldi hen niet beschuldigt is de homosexualiteit. Hist. B. 2+ 1 beticht hen daarentegen behalve van laflleid ook van: "Ime in/inité de pai(lardises abominables & cofltre natrm, & autres l/ices par eulx eXCl'cez en ladite l/il/e, & aux enuirons, & tel/es que
I'honesteté /1.e permect estre dec/arees plus auant" (een oneindig aantal schunigheden tegen de natuur en andere door hen in voomoemde stad of omgeving bedreven ondeugden, die van dien aard zijn, dat het fatsoen niet toestaat er verder over te spreken). In Ei.l11. 38 komt het niet voldoende tot uiting, dat in beide
gevallen ('zouden tegen de natuur' en 'niet ... spreken') vooral de sodomie der Italianen wordt gehekeld:
lt., il peccato nefando, Sp. el pecado nefàndo, lett. de niet te noemen zonde, Lat. nefandus, wat niet gezegd mag worden, goddeloos, misdadig.
149 De hier ontwikkelde gedachten komen in 17 verschillende psalmen voor: 4:6; 18:3, 7, 26; 22: 2, 26; 25:
2; 27: 9; 31: 2, 15, 18,20; 40: 2; 91: 2; 103: 7; 112: 1,7-9; 116: 5-6, 11-12; 117: 2; 119: 114, 116; 124:
8; 125: 1; 140: 8: 144: 2. Vooral Ps. 18, 31 en 140 zijn van belang: 'Jahweh mijn schild ... ik schreide
om. hulp tot mijn God. Mijn hulpgeroep drong door tot zijn oren ... voor getrouwen toont gij u getrouw; (31) laat mij nooit beschaamd komen te staan ... ik blijf op u hopen ... Hoe groot is uw goedheid
... voor hen die u vrezen; (140) Gij zijt mijn machtige helper".
150 G. Brom, 'Het Wilhelmus en de Bijbel', in: Meded.KNAW, Nwe Reeks. IX (1946) 1, 4-5. Het denkbeeld van de ere Gods wordt uitgedrukt in Ps. 15: 3-4; 50: 15; 66: 2, 4; 68: 5; 73: 24; 81: 2; 96: 1, 8.
Samen met de liefde tot de naaste en de eeuwige beloning in Ps. 15: 'Jahweh's gast mag zijn, wie zijn
naaste geen l..vvaad doet en eert wie Hem vreest." Het niet beschaarl.1d worden in eeuwigheid wordt uitgedrukt in Ps. 25: 2 en 31: 18.
151 Heros, 52; Barado, 437-438.
152 Fray Gerundio, Viajes par Fratlcia, Bélgica, Hol/anda y aril/as del Rhift. (Paris 1861),390-392.
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E. Giménez Caballero, "Homenaje holandés a la Puerta de Alcalá. La Puerta de los Espafioles en Breda",
in: Villa de Madrid, XVI (1978-IIl) no.60, 32-35. Hij ziet in die naam een Hollands eerbetoon aan de
Madrileense Poort van Alcalá, die overigens pas uit de achttiende eeuw dateert.
154 Rel., 82.
155 Rogier II, 607-608.
156 Plac., 94-100, 115-116, 130, n.53-54; Idem, 'De Haagdijk en de kapel van Markendaal', in: JOrb XI
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