Ginneken en Stockholm:
Nieuwe gegevens over de kerkbrand van 1625

door

SIMON A. VOSTERS
1. Inleiding
Op 27 augustus 1624 sloeg markies Spínola onverwacht het beleg voor Breda.
Zonder dat iemand wist wat hij van plan was, had hij met het leger van de koning
van Spanje twee gloeiend hete maanden op de dorre heide te Gilze gelegen. Hij zou
het op de vesting Grave gemunt hebben en die omgeving reeds hebben laten verkennen. In Den Haag werd de bedreiging van Breda niet erg serieus genomen. In
1623 had Maurits de dynastieke hoofdstad der Nassau’s - sinds 1618 was hij heer der
Baronie - nog eens extra laten versterken. Breda was daarmee een van de sterkste
vestingen van Europa geworden en de stad was voor negen maanden van munitie en
levensmiddelen voorzien. Bovendien kon Breda tijdens een strenge winter - en de
meeste winters waren zeer streng tijdens die zogenaamde kleine ijstijd - via het ijs
vanuit het noorden worden bevoorraad en ontzet. De kleumende soldaten van het
koninklijke leger zouden een gemakkelijke prooi zijn van kanonnen en musketten.
Vanwege de onbegaanbare zandwegen lag het krijgsbedrijf in die tijd ’s winters
meestal stil. Maar 1624/25 was een kwakkelwinter en de markies wist van geen ophouden. Hij gaf geen krimp en had Breda stevig in zijn greep. Een zwak punt in de
omsingeling was wel de ravitaillering, dat wil zeggen de aanvoer van levensmiddelen
en munitie. De konvooien stonden voortdurend bloot aan aanvallen van de Staatse
ruiterij, die de boeren het leveren aan de vijand op strenge straffen had verboden, zodat er tussen Mechelen en Breda geen hooi voor de paarden te krijgen was. De
vooruitziende markies had echter op verschillende plaatsen voorraden laten aanleggen. Het ligt dan ook voor de hand, dat de Staten-Generaal overwogen Spínola in
die Achilleshiel nog meer te treffen door het in brand steken van zijn voorraadschuren om daarmee Breda te kunnen ontzetten.
Nu heeft een toevallige vondst ons iets meer verteld over die poging en over het
uiterlijk van Breda tijdens die omsingeling. In 1994 werden door M.V. Dorigo in
het Krigsarkivet te Stockholm twee nog onbekende kaarten over het beleg van
Breda in 1624-1625 gevonden. De ene kaart laat de stad en de naaste omgeving zien
met de circumvallatie en contravallatie en andere belegeringswerken; de andere
kaart, eigenlijk een prentpamflet, stelt ons de kerkbrand van 3 april 1625 voor ogen.1
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1. Anonieme omsingelingskaart uit het Stockholmse
Krijgsarchief, Buitenlandse
krijgsplannen III 6 G. ZZW
bovenaan.

2. De titelloze omsingelingskaart
Kwartieren en versterkingen
Het omsingelingsplan is gefigureerd en gedeeltelijk met de hand gekleurd, waarbij de daken van huizen, hutten en kerken fel rood zijn, de huizenblokken van
Breda licht rood, de wegen geel en het water lichtblauw. De oriëntatie is zeer ongebruikelijk met de richting ZZW bovenaan. Bij vergelijking blijkt de Stockholmse
omsingelingskaart vrij wat overeenkomst te vertonen met de Franstalige, Amsterdamse Henry Hondius-kaart van 1624 Obsidio Bredae (ObsBrH), waar het OZO bovenaan staat. De tekenaar heeft misschien om het gedeeltelijke plagiaat te verdoezelen, de kaart op zijn kant gezet, waarbij de rechterzijde boven kwam te staan. Maar
de Hondius-kaart is veel gedetailleerder en heeft een uitvoerige legende in 48 punten, die op de Stockholmse kaart is weggelaten. In plaats daarvan is in een soms
moeilijk leesbaar handschrift een twintigtal namen ter plaatse op de Stockholmse
kaart ingevoegd, waarvan er maar enkele overeenkomen met die van Hondius en
dan nog in zeer verschillende vorm, zoals dat het geval is met drie van de vier kwartieren:
Marquis Spinola Quartir, vgl. “Quartier du Marquis Spínola” (H 24). Het blijkt
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2. Hondius-kaart KorteB., OZO bovenaan. Ten noorden van Breda “de groenen dijck”. De beschrijving
gaat tot 1 november 1624. Dit is waarschijnlijk een der modellen van de Stockholmse kaart. Herzog
August Bibliothek, Wolfenbüttel, IH 538.

dus - en we zullen daar nog meer voorbeelden van vinden - dat de namen in een
aan het Duits aangepaste woordorde en spelling worden weergegeven;
Compte Isenburg, vgl. “Quartier du comte d’ Isenburg” (H 43) bij het dorp
Haagen (thans Prinsenhage.), dat bij Hondius niet vermeld staat, evenmin als de andere plaatsnamen: Ginneken en Teteringen (op de Stockholmse kaart met Tederingen
aangeduid), namen die bij Hondius alleen staan aangegeven om een bepaald punt
door middel van een kerk aan te duiden. De plaatsnaam ter Heyden (thans
Terheijden, H 3-4) ontbreekt op de Stockholmse kaart, evenals het Kwartier van
Balançon te Teteringen;
Baglioni Quartir lijkt een typisch Duitse manier van zeggen, waarbij de persoonsnaam als genitivus wordt opgevat (vgl. Christi Geburt), vgl. Quartier de Paolo Baglioni,
maistre de Camp (H 7). 2
Op de plaats waar men de Zwarte Dijk zou vermoeden, zien we op de
Stockholmse kaart een met redoeten versterkte linie met het opschrift
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3. Franstalige kaart Vray (Parijs, 1625). Vermoedelijk vereenvoudigde weergave van de door Hondius in
1625 te ’s-Gravenhage gedrukte kaart met weglating van het kampement te Made. La Digue Verte = de
Groenedijk. ZO bovenaan. Bibliothèque Nationale, Paris.

“Groenendica”. Er is hier kennelijk sprake van verwarring, want op de Hondiuskaart Korte beschrijvinghe van Stadt en Lande van Breda, die tot 15 oktober 1624 gaat
(KorteB.), loopt den groenen dijck ten zuiden van den swarten dijck, die dwars door de
Vucht Teteringen met Baglioni’s kwartier aan de Terheijdenseweg verbond. Die
dijk was door Spínola danig versterkt. Of dit met de Groene Dijk ook het geval was,
valt erg te betwijfelen. Op bijna alle kaarten van het beleg is deze dijk niet eens ingetekend, laat staan van opschrift voorzien, waarschijnlijk vanwege het geringe strategische belang. Een uitzondering vormen KorteB. en de Parijse kaart Le vray portraict de
la ville de Breda (1625) (Vray), waar de naam wordt vertaald als ‘la Digue verte’. De
Zwarte Dijk daarentegen komt bijna op alle kaarten voor behalve op de
Stockholmse. Of moeten we zeggen, dat hij er wel opstaat, maar voorzien is van de
verkeerde naam? De naam Groenedijk, die reeds in 1373 is gedocumenteerd, wordt
sinds 1961 in de nieuwe wijk De Hoge Vucht als aanduiding voor een belangrijke
straat en verkeersweg gebruikt.3
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4. De koning van Bohemen aan de slag op de Maliebaan te ’s-Gravenhage. Rechts van hem Frederik
Hendrik. Op de achtergrond de beide zonen van de Winterkoning, die in 1624 de gast van prins
Maurits in het Speelhuis te Breda was. Hij heeft waarschijnlijk het maliespel op de Speelhuislaan beoefend. Tekening van Adriaen van de Venne.

Landhuizen en veldnamen
1. Sterk afwijkende plaatsaanduidingen vinden we bij het punt waar het slot
moest liggen dat thans Bouvigne heet, vroeger Boeverij[en] genaamd. 4 Het moeilijk
te lezen schrift is te ontcijferen als Oranienhusz, wat een verduitste verkorting moet
zijn van Maison du Prince d’Orange (H 32). Na de dood van Filips Willem van Nassau,
de katholiek gebleven oudste zoon van Willem van Oranje, was Maurits in 1618
prins van Oranje geworden en eigenaar van het landgoed Boeverijen, dat op oude
kaarten dikwijls als huis van de prins van Oranje staat aangeduid. 5
2. De naam Speelhuis staat op de Stockholmse kaart correct weergegeven, terwijl
de Hondius-kaart een Franse parafrase gebruikt: Maison de Plaisance fortifiée par ceux de
la Ville (H 45: Plezierhuis door de stadsbewoners versterkt). De belegerden hadden
dus een fort gemaakt van dit jachthuis, van waaruit de prinsen van Oranje en hun
genodigden sinds 1618 de jacht konden gadeslaan in de nabijgelegen warande in het
Belcrumbos, dat hun eveneens toebehoorde. De dreef naar het Speelhuis stamt waarschijnlijk eveneens uit die tijd.6
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5. Franstalige Hondius-kaart met Latijnse titel Obsidio Bredae per Ambrosium Spinolam (1624). Mogelijk een
van de modellen van de Stockholmse kaart. OZO bovenaan. Collectie Bodell-Nijenhuis, UB Leiden
(ObsBrH.).

3. Op de in opdracht van de aartshertogin gemaakte kaart van Denis Alsloot
(GAB, 1625) staat de dreef geheel linksboven onder nr. 28 aangegeven als ‘Le jeu de
Palamaille’ en op de Pontiuskaart (1625) als Palmage. De Stockholmse kaart vertoont
de meest juiste vorm: Pallemaille, maliebaan, een baan waar het maliespel met een
houten kolf en een bal gespeeld werd. Het woord komt uit het Italiaanse pallamaglio,
via het Frans pale-maille (vergelijk met het Engelse Pall Mall),7 De naam Zuile (thans
de naam van de begraafpaats Zuilen) komt ook voor op de Hondius-kaart (ObsBrH),
maar ook hier kan deze niet het model geweest zijn, want daar staat onder nr. 47 de
verkeerde spelling Zuijler. Op de kaart zelf van KorteB. en Vray staat nog vermeld:
thuys opden Eymer/ Maison dessus Eymer, vgl. den Eemer op de Stockholmse kaart, de
naam van een omwaterd kasteeltje.8
4. De veldnaam Burstede Heide is op de Stockholmse kaart aangebracht in de nabijheid van de Antwerpse poort, waar zich thans de Buurstedestraat bevindt.9 Op
KorteB. en Vray leest men op het dienovereenkomstige punt: buerstevensheyde/ briere
de Buerstevens. Blijkbaar heeft hier een verwarring plaats gehad, want op de Franse
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kaart staat in de Vucht ook nog “Buersteeg eycken” [=heyken] ten oosten van
Suylen, niet ver van “porte de Bolleduc” (Boschpoort) en ten zuiden van “la Digue
verte”.10 Op KorteB. ontbreekt deze foutieve aanduiding in de Vucht.11
5. Aan de linkerkant van de Stockholmse kaart, die het gebied ten oosten van
Breda voorstelt, zien we van boven naar beneden de namen: grim huyse (met afbeelding van een woning), Marquis Spinola Quartir (met afbeelding van hutjes en verdedigingswerken), Ypelaer (met reproductie van een kasteeltje), Heusenhaut en Tederingen
(beide met fortificaties). De oude naam van de heerlijkheid Ulvenhout werd sinds
1467 of eerder verdrongen door de naam Grimhuysen, zo geheten naar de herenwoning van Jan van de Leck, genaamd Van Grimhuysen, een bastaard uit de in de
Baronie heersende Van Polanenfamilie. Zijn moeder kwam uit Oud-Gastel, waar
zijn broer ook woonde. Bij het begin van het Twaalfjarig Bestand - dus in 1609 of
kort daarna - zal Grimhuysen met de hele Bredase heerlijkheid in het bezit zijn gekomen van Filips Willem van Oranje, maar die beleende het aan zijn natuurlijke
halfbroer Justinus van Nassau, gouverneur der vesting Breda.12 Dit wordt ook bevestigd door de Visscher-kaart AfbB., die gaat tot 31 augustus 1624. Sprekende over de
gebeurtenissen van 27 augustus, zegt de “Afbeeldinge ende kort verhael” onder de
kaart het volgende:
“Het derde [quartier] (leggende tot Ginneken) commandeert de Marquis selver,
by hem hebbende de Grave van Salaçar, houdende haer residentien op het speelhuys van den Gouverneur Iustinus van Nassouw”.13
Speel-huys betekent hier waarschijnlijk weer jachthuis, gelegen nabij het Ulvenhoutsebos, zoals het Speelhuys ten noorden van Breda uitzicht bood op het
Belcrumbos. De graaf van Salazar, kapitein-generaal der lichte ruiterij, was blijkens
dit kort verhael samen met Spínola aanvankelijk gehuisvest op Justinus’ bezitting.
Diens schoondochter woonde er tijdens het Spaanse interregnum (1625-37). In de
achttiende eeuw werd Grimhuysen de woning van de pastoor van Ginneken, terwijl
een belendende schuur tot schuilkerk diende. Vermoedelijk kreeg Ulvenhout door
het bezit van een nieuwe dorpskern zijn oude naam terug. In 1818 werd van het
bouwvallige “hoog-huys” de derde verdieping afgenomen, terwijl de stijlen van het
zandstenen poortje, dat uit de 17de eeuw dateerde en voorzien was van het opschrift
Grimhuijsen, in 1941 nog in de toren van de tegenwoordige parochiekerk te
Ulvenhout berustten. Thans is het Poortje van Grimhuysen, het laatste overblijfsel
van het kasteeltje, te zien naast de Sint-Laurentiuskerk te Ulvenhout.14
6. Op Vray staat nabij het Quartier de Baglioni (thans Spínolaschans) de naam
Boimer (Boeimeer?), waarschijnlijk een vergissing, want deze naam correspondeert
met de correcte aanduiding warande op KorteB. Op de Stockholmse kaart vinden we
wel Bonimer op de plaats waar men Boeimeer zou vermoeden, dus bij de zuidelijke
stadswal, maar dit toponiem ontbreekt weer op Vray en KorteB. Problematisch is ook
de plaatsnaam Nieu Kloster op de Stockholmse kaart, gelegen aan de Galderseweg (?),
maar dan ten noorden van Oranienhusz, dat ik als Boeverij meen te moeten identificeren.
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6. Het poortje van Grimhuysen,
tekening van M. Scheepers,
Ulvenhout. Dit laatste overblijfsel van het kasteel staat nu
naast de Sint Laurentiuskerk
aan de Dorpsstraat.

De verkeerde locatie van Nieuw Klooster aan de Galderseweg is te verklaren uit
kaarten van het hertogdom Brabant in oude wereldatlassen, waarop te weinig ruimte
was voor een nauwkeurige plaatsbepaling. In de eerste druk van Ortelius’ Theatrum
orbis terrarum (1570) ligt Nieu Clooster als een rood cirkeltje, dus als een soort nederzetting, op de linker Markoever tussen Breda en Galder, zonder dat er een weg staat
aangegeven. Dit was dus zeven jaar voor de verwoesting van de in 1476 door Maria
van Loon Heinsbergen gestichte Augustinessen proosdij Vredenberg, die in 1484 van
Bavel werd overgebracht naar het juist buiten de stadswallen gelegen Boeimeer.
Vredenberg werd het Nieuwe Klooster genoemd, ter onderscheiding van het Oude
Klooster der norbertinessen St. Catharinadal, dat gevestigd was in de tegenwoordige
Kloosterkazerne, voordat het in 1647 via een tijdelijke vestiging in de Nieuwstraat
naar Oosterhout verhuisde.15 Op de Brabantkaart in de herdruk van Ortelius’
Theatrum van 1591, dus toen de proosdij verwoest was en de zusters toevlucht hadden gevonden in huize Ocrum in de Veterstrate of Sint Janstraat, bleef de naam abusievelijk gehandhaafd op een onduidelijk punt gelegen tussen Breda en Galder. De
weg voor allerlei verwarringen lag nu open. De fout bleef onveranderd gehandhaafd
op de door Cornelis de Jode gegraveerde Brabantkaart in Speculum orbis terrarum
(Antwerpen 1593) als “Nieucloster” en op Judocus Hondius’ Nova Brabantiae Ducatus
Tabula (tussen 1600 en 1612) als “Niew Klooster” en op de Brabantkaart van Pieter
van der Keere’s Germania Inferior (Amsterdam 1617) als “Nieu=Clooster”. 16
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7. BelBrA, een Breda-kaart van Claes Jansz. Visser te Amsterdam met Beschrijving tot 24 oktober 1624 en
aanduiding “Nieu Klooster ofte Blaeuwe Kamer”. WZW bovenaan. Wolfenbüttel, Herzog August
Bibliothek, IH 539.

BelBrA is een Breda-kaart. van Claes Jansz Visscher, waarvan de beschrijving tot
24 oktober 1624 (VoG. II 10) loopt. We zien daar, dat een zijpad van de “Wech
naer Antwerpen” (Haagweg) in de richting Ginneken uitkomt bij “De Boimaer”
waarbij vermeld staat “Al afgebroken huysen”. Die waren waarschijnlijk op last van
Spínola gesloopt om een beter schootsveld en zicht op Breda te verkrijgen. Even
verderop ligt dan aan de zuidzijde Het “Mas Bos” (sic!) en aan een zijweg ten noorden het “Nieu Klooster ofte Blaeuwe Kamer”. Deze laatste toevoeging en identificatie moet van vrij recente datum geweest zijn, want op de Visscher-kaart AfbB. van
31 augustus 1624 of kort daarna komt tussen Breda en Galder alleen de naam “Niew
Klooster” voor. Op een Visscher-kaart van Noord-Brabant uit 1625 zien we dan
voor het eerst het wegennet rond Breda aangegeven op een manier die aan Blaeu’s
Theatrum van tien jaar later doet denken. “Nieuw Klooster” en “Boevery” staan er
op de bekende plaatsen aangegeven, terwijl de naam “Blaeuwe Kamer” ontbreekt.
Deze Latijns-Nederlandse kaart: PARS SEPTENTRIONALIS BRABANTIAE ET
CIRCVMIACENTIUM PROVINCIARUM werd overgenomen door twee Duitse
Messrelationen.17
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8. Kaart van West-Brabant, gedrukt door Claes Jansz. Visscher in 1625. Rechtsboven inzetstuk Breda
(i.p.v. linksboven): bolwerken met verklaring 1-10 en Explicatio notarum, hac Tabulâ, Belgicae linguae.
Linksboven inzetstuk Bergen op Zoom in plaats van Breda. Kaart overgenomen door verschillende
Duitse schrijvers uit die tijd. NW bovenaan. Cartes et Plans, Bibliothèque Nationale, Paris.

De fout op de Visscher-kaart van 1624 met de dubbele naamgeving, waarbij
Vredenberg ten onrechte de Blauwe Kamer werd genoemd, had niettemin succes.
Op de door Petrus Verbiet te Antwerpen gegraveerde kaart van het bisdom
Antwerpen, tot stand gekomen op last van Jan van Malderen of Malderus, bisschop
van dat diocees (1611-1633), waartoe Breda behoorde, wordt Vredenberg aangeduid
als “Nieu Klooster of Blaeucamer”. Hondius’ belegeringskaart van Den Bosch van 1
mei 1629 noemt het alleen “Blaucamer”.18 De kaart “Brabantia ducatus”, afkomstig
uit Willem Blaeu’s Atlas Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris (1631),
werd onveranderd overgenomen in Willem Blaeu’s Theatrum Orbis Terrarum =
Toonneel des aerdrijcx ofte Nieuwe Atlas (1635). Hetzelfde jaar gaf Blaeu nog een gedeeltelijke Brabant-kaart uit met dezelfde oriëntatie en opzet, getiteld Tertia pars
Brabantiae, waarmee westelijk Noord-Brabant en het markiezaat Antwerpen bedoeld
zijn. Deze kaart, evenals waarschijnlijk “Brabantia ducatus”, was gebaseerd op de
grootschalige opmeting van het hertogdom door Michael Florisz van Langren
(✝ 1675), die in 1628 wiskundige en sterrenkundige was in dienst van de koning van
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Spanje. Zijn naam staat onderaan Tertia pars vermeld.19 Deze kaart werd evenals
“Brabantia ducatus” opgenomen in deel III van Blaeu’s Atlas Maior (1662). Ze verschillen in zoverre van de voorafgaande kaarten, dat de loop der wegen erop staat
aangegeven, evenals het kasteel Boeverij[e], maar er is verschil in de situatie rond
Breda, want op Tertia pars ligt Vredenberg onder de naam”Blaucamer/ ClostiF”.
(sic!) aan een weg langs de linker Markoever, die niet ver van de Ginnekenpoort begint. Op “Brabantia ducatus” ligt “Nieu Klooster” aan een pad dat zich van de
Haegstrate of Haagweg naar Galder slingert.20 Het is gesitueerd ten NW van Boeverij,
dat zich aan het einde van een zijpad - de tussen 1611 en 1614 aangelegde
Bouvignelaan? 21 - in een bocht van de Mark bevindt. Hieruit zou men kunnen opmaken, dat inderdaad de niet meer bestaande proosdij bij Boeimeer bedoeld werd.
Deze hele situatie wordt dan overgenomen door de Atlas novus (1658-62) van Johan
Jansonius, de zwager van Hendrik Hondius, die uit voorzichtigheid niet het oosten
maar het westen bovenaan plaatste. Dezelfde oriëntatie vinden we in de Atlas Minor:
Kaert-Boeck van de XVII Nederlandtsche Provincien van Nicolaes Visscher II, kleinzoon
van Claes Jansz Visscher (Amsterdam 1689). Op de kaart van de heerlijkheid
Mechelen en het hertogdom Aerschot is rechtsonder de Baronie van Breda te vinden. Het wegennet is als bij Blaeu, maar de naam “Nieu Klooster” is door
“Blaeuwekamer” vervangen.22 Evenzo op de Brabant-kaart (1692) in de Franstalige
Sanson-atlas van ± 1703 en bij Homan (1770), waar nog steeds op de verkeerde
plaats Blauwe Kamer te lezen is.23
De verzuchting van Merkelbach van Enkhuizen:
Hiermede is wel een duidelijk bewijs gegeven, hoe moeilijk het is om oude landkaarten en
prenten deskundig te gebruiken, en hoe weinig wetenschappelijke waarde ze feitelijk bezitten
kan ik geheel onderschrijven, maar zijn suggestie, dat de foutieve identificatie op
rekening moet worden geschreven van de H. Hondius-kaart van 1629 is onjuist,
want de Visscher-kaart van oktober 1624 vertoont deze eigenaardigheid reeds. Ook
de veronderstelling, dat er verwarring zou hebben plaatsgehad van het Oude
Klooster te Oosterhout en het Nieuwe Klooster te Boeimeer deel ik niet, want de
Blauwe Kamer te Oosterhout werd pas in 1647 het toevluchtsoord van het Bredase
St. Catharinadal.
De Ginnekense herenhoeve de Blauwe Kamer, een naam die wel meer werd
gegeven aan huizen die over een in blauwe kleuren uitgevoerde kamer beschikten,
bestond reeds in de zestiende eeuw en is nooit een klooster geweest.24 Ze was gelegen aan de Galderseweg, ter plaatse waar thans het internaat voor geestelijk gehandicapten is gesitueerd, dus ten zuiden van Boeverij (thans Bouvigne) en de hoeve
Nieuwenhuizen en ten noorden van Schoondonck, ongeveer waar nu het Medisch
Centrum de Klokkenberg gevestigd is. De verwarring met Vredenberg op de
Visscher-kaart van oktober 1624 kan ontstaan zijn door de aanleg in 1624: (1) van de
Galderseweg tot aan de knik bij Daasdonck, ten zuiden van Schoondonck en (2) van
de imposante oprijlaan van de Blauwe Kamer.25 De hoeve, die recentelijk in het
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nieuws was, is in oktober 1624 door niet ter zake deskundige kaartmakers in
Boeimeer gelokaliseerd en geïdentificeerd met het Nieuwe Klooster. Eerlijk gezegd,
de Stockholmse kaart stelt meer problemen, dan ze oplost. We zijn hier ver verwijderd van de geodetische nauwkeurigheid van de moderne cartografie, maar Stockholm
stelt ons in de gelegenheid een indruk te krijgen, van hoe het er in de omgeving van
Breda omstreeks 1625 ongeveer uitzag.
3. De kerkbrand
De prentpamfletten
Leerzamer dan de moeilijk te plaatsen omsingelingskaart is de prent
Genneker=Brandt,/ Dienstig tot het ontset der/ STADT BREDA, die de heer Dorigo in
Stockholm heeft ontdekt, een soort ”missing link”, welke ons in staat stelt de onderlinge verhouding vast te stellen van de overige beschrijvingen van die oorlogsramp.
We kenden er alleen uitvoerige, eigentijdse verslagen van in het Frans, Duits en
Engels en een aantal korte berichten in Nederlandse en Duitse krantjes en enkele
mededelingen in manuscript. We hadden een soortgelijke prent gezien, die stond
boven de Beschreibung desz angerichten Brands im Spanischen Läger (z. pl. n. dr.), waarvan een exemplaar berustte in de bibliotheek van het Noordbrabants Genootschap te
’s-Hertogenbosch, thans deel uitmakende van de collectie Brabantica van de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg.26 De prent die hoort bij de
Genneker=Brandt is een gefigureerde vogelvluchtkaart met het westen bovenaan en
met een tamelijk naïef, vals perspectief.
Ze vertoont vrij wat gelijkenis met de Beschreibung, die waarschijnlijk niets anders is dan een wat onnauwkeurige natekening van het Nederlandstalige model. Ook
de afmetingen zijn verschillend. Genneker=Brandt beschikt bij 16 x 381/2 cm over
minder plaatruimte en is langer gerekt van vorm en heeft meer en in kleinere letter
gedrukte tekstruimte (12 x 381/2 cm) dan Beschreibung, waar de verhoudingen omgekeerd zijn met een hoger en groter grafisch deel (17 x 37 cm) en minder en met grotere letters bedrukte tekstruimte (91/2 x 37 cm). Bovendien zijn de Duitse toelichtingen op de plaat niet zonder meer een vertaling uit het Nederlands. “Pas naer
Hoochstraten” wordt vervangen door “Weg nach Antorf” (Weg naar Antwerpen),
terwijl de op de kaart aangegeven route bijna in de tegengestelde richting loopt van
het pad naar Hoogstraten, de stad die men eerst moest aandoen, voordat de reiziger
zich naar Mechelen kon begeven. Met Hoornwerck de Genneker poort correspondeert
Hornwerck an dem Genecker thor [Tor]. Ofschoon de spelling van de plaatsnaam met
drie e’s op de Duitse prent wordt gehandhaafd, wordt merkwaardigerwijs in de
Beschreibung zelf de correcte spelling Ginnecken gehanteerd. Hieruit zou men kunnen opmaken, dat de vertaler nog andere bronnen dan de Nederlandse tekst ter beschikking stonden. Een andere tegenspraak is, dat, terwijl de tekst van de Beschreibung
de overdrijvingen van het hoofdmodel schuwt, de brand op de prent er verschrikkelijker uitziet met rondere, dikkere en hoger opstijgende rookwolken en met allerlei
rondvliegende stukken van het godshuis, waarvan bijna niets meer is te zien, ofschoon op Genneker de omtrekken van het gebouw nog goed zijn te ontwaren.
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9. Het Stockholmse prentpamflet Genneker=Brandt. Op de gefigureerde vogelvluchtkaart met onjuist perspectief staat het westen bovenaan. Het slot boverij (thans Bouvigne) staat boven de rookwolk. Rechts
het hoornwerk bij de Ginnekenpoort, lopende van het Wapenplein (thans Van Coothplein) naar het
begin van de Ginnekenweg.

10. Beschreibung desz angerichten Brands. Beknopte Duitse versie van Genneker=Brandt, met enkele wijzigingen in de prent en toevoeging van de mededeling van een mogelijk ontzet door Mansfeld. Collectie
Brabantica, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Kortheidshalve is het onderschrift weggelaten. Dit
wordt verder in de tekst getranscribeerd.
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11. De kerk van Ginneken 375 jaar na de brand. Foto: Jacques de Boer, Breda.
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Tekstvergelijking
Terwijl de prenten een onnauwkeurig beeld geven van wat er gebeurd moet
zijn, verschaffen de beschrijvingen enkele interessante bijzonderheden die elders ontbreken, hoewel die gedeeltelijk al bekend zijn uit de Franse en Engelse bewerkingen
van het gegeven. Het Londense krantje The Continuation van uitgever Mercurius
Britannicus van 21 april 1625 vermeldt het nieuws van de kerkbrand onder de kop:
A Relation of the firing of the Church and Magasin of Ginnekens, which will serue to
relieue the Towne of Breda the better
De Relation is een vrije vertaling van Genneker-Brandt, voorzien van de nodige
weglatingen en toevoegingen. Aan het einde wordt de opsomming van levensmiddelen (r. 129-146) op een meer spectaculaire manier herhaald, waarbij iedere hoeveelheid op een aparte regel verschijnt, op de wijze waarop in die tijd de bestanddelen van een oorlogsbuit werden opgesomd. De toevoegingen en verbeteringen zijn
waarschijnlijk afkomstig uit Nederlandse krantjes die naar Londen werden gestuurd
in origineel of in vertaling. Het Veldt=geschrey (r. 4-5) wordt als volgt gespecificeerd:
a voice ... in the Spanish Campe that creyed murther, murther, murther. 27
Het is vermoedelijk overgenomen uit het Amsterdamse krantje van Broer Jansz
van 22 maart, want daar staat over Breda te lezen:
Mede werter gheschreven datter alle nachten een Moort gheschrey om ’t Legher vanden
Vyandt ghehoort wert.28
Correcties als Ginnekens in plaats van Genneken moeten waarschijnlijk aan dezelfde bron worden toegeschreven, waarbij het opvalt, dat de genitief Ginnekens voor
eerste naamval wordt aangezien. Wanneer Genneker=Brandt zegt, dat Spinola levensmiddelen vande Haegh laat komen (r. 172), dan verduidelijkt de Relation: “ from the
quarters of ... Ter Hague”, alsof de vertaler bang was, dat de lezers hier “from The
Hague” zouden begrijpen, terwijl de bedoeling duidelijk is, dat het voedsel afkomstig is uit het kwartier in het dorp “Ter Hage”, thans Princenhage. Wat vooral opvalt, is de betere redactie van het gegeven. De zinnen zijn kort en overzichtelijk gehouden. Er is een duidelijke verdeling in zeventien alinea’s, terwijl Genneker=Brandt
er maar twee gebruikt. Plaatsen en persoonsnamen worden gecursiveerd. Het lettertype is niet de moeilijk leesbare gotische letter, die de Nederlandse en Duitse bladen
gebruiken, maar de romein. Het taalgebruik verschilt nauwelijks van het moderne
Engels, zodat de vertaling soms kan dienen ter toelichting van allerlei in onbruik geraakte woorden en uitdrukkingen in het zeventiende-eeuwse Nederlands, zoals uit
ons commentaar op Genneker=Brandt zal blijken. Soms worden de feiten wat aangedikt, op het sensationele af. Wat dat betreft verschilt de Relation van de Beschreibung,
waar inkortingen en toevoegingen anders van karakter zijn. In de Relation worden
herhalingen en overdrijvingen niet geschuwd, want ze dienen om de leesbaarheid en
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omzet te vergroten. Kortom, we zijn hier getuige van de eerste aanzet tot het ontstaan van het moderne krantenwezen.
I’Horrible et espouventable embrasement (Hor.) is de Franse vertaling en bewerking
van Genneker=Brandt. Dit nieuwspamflet “Traduit de Flaman en François ... Iouxte
la copie Imprimée à Guertrude bergh” werd gelijktijdig uitgegeven te Parijs (bij Jean
Martin) en in Lyon (bij Claude Armand), die verschillende Nederlandse pamfletten
samen het licht deden zien.29 Ondanks de anti-Spaanse strekking van het pamflet
krijgt men de indruk, dat de vertaler katholiek was. Sprekende over de jezuïetenkapel op de Ginnekenmarkt, voegt hij eraantoe:
waar het kostbare lichaam van onze Heer berustte (r. 151-152).
De tegenspraak is verklaarbaar vanuit de Franse politiek sinds kardinaal
Richelieu, die binnenlands het protestantisme vervolgde om het buitenlands te steunen, mits het gericht was tegen de Habsburgse wereldmacht in het Duitse Rijk en in
het Spaanse imperium. De anonieme vertaler, misschien een Waal, kende goed
Nederlands, zodat zijn vertaling gebruikt kan worden ter verklaring van moeilijk
verstaanbare woorden en uitdrukkingen in het prentpamfflet. Zijn Frans verschilt behalve in de spelling weinig van het moderne taalgebruik. Men kan wel wijzen op zekere onjuistheden of te grote vrijheden in de vertaling, maar die kunnen als stilistische verbeteringen worden opgevat, want de vertaler heeft er alles aan gedaan om de
litteraire kwaliteiten te verhogen en de redactie te verbeteren. Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen, dat hij daartoe ook de gelegenheid had, want een pamflet
biedt meer ruimte dan het onderschrift van een kaart of prent. Het verhaal is verdeeld in negentien alinea’s, waarvan de eerste een voorbericht aan de lezer is geworden, gedrukt in cursief. De rest is in de romein gezet behalve:
1. de kop van het verhaal: LA VRAY DESCRI/PTION, OV RELATION
ME/morable de I’horrible ...;
2. aanhalingen;
3. toelichtingen van Nederlandse woorden als stokvis en van materiële zaken zoals korenzakken en zijden spek.
Dit zijn niet de enige toevoegingen, want de vertaler/ bewerker streeft vooral
naar duidelijkheid en een zekere mate van objectiviteit. Wanneer de anonieme auteur van Genneker=Brandt, die zich N.N. noemt, van ’s vijands leger spreekt, heeft
hij het over het leger van markies Spínola (r. 178). Als N.N. zegt, dat de ingenieur
zich als vijand uitgaf, zegt Hor., dat hij deed, alsof hij een onverzoenlijke vijand der
Hollanders was. Al zijn de zinnen in Hor. korter, het aantal weglatingen in vergelijking tot Beschr. en Relation is erg gering en heeft waarschijnlijk de bedoeling de
overladen zinnen van Gen. te ontlasten. Het vooruitlopen op het verhaal wordt als
een fout beschouwd, zodat de zin ghelijck het oock gheschiedt is (r. 72-73) wordt weggelaten. De toevoegingen vooral aan het begin en einde der alinea’s zijn talrijk en
hebben voornamelijk tot doel voor een betere inleiding en besluit te zorgen, in
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overeenstemming met de grondbeginselen der welsprekendheid, zoals die in die tijd
werden toegepast.
Talrijk zijn de tautologieën en het gebruik van beeldende taal, zoals, wanneer de
zin ”twelck hem ... onmogelijck scheen te zijn“ (r. 32-33) beeldend wordt weergegeven als: “ het leek hem gemakkelijker met de tanden de maan van de hemel te
rukken”. Verder worden er omschrijvingen, litotes (r. 156-7) en kruisstellingen (r.
170-1) ingelast. Bij de genummerde opsomming van levensmiddelen worden de
punten 14 en 15 verwisseld en de volgorde van de daarop volgende zinnen wordt
omgekeerd (r. 140-145). De herhaling van al in: alle en in altesamen wordt vermeden
(r. 163-166). Het woord FIN (EINDE) is in de slotzin verwerkt, een soort van gezichtsbedrog. Veel wordt er aangedikt, op het sensationele af. De titel bijvoorbeeld is
ontleend aan de woorden “een schielijcken brandt”. Dit epitheton wordt vervangen
door een tautologie , die betekent “afschuwelijk en verschrikkelijk” (r. 100-103).
Op het titelblad staat, dat de schade drie miljoen in goud bedraagt. Er is ook een dialogue intérieur ingelast, waar de pyrotechnicus, alias rietdekker, zich uitscheldt voor
dwaas en zot. In het verhaal, dat de vertaler karakteriseert als cette tragi-comédie, komen gedramatiseerde passages voor, zoals de slotscène, waar de bewerker zich sarcastisch richt tot de soldaten die van verre gekomen zijn: “d’vn zèle felon” (in een felle
[blinde] ijver, r. 190-191). In Genneker wordt de kans een apostrofe of bestraffende
toespraak in te lassen niet benut. Er wordt over de vreemdelingen gesproken in de
derde persoon. Aangezien de in gotische letters gedrukte tekst van Genneker=Brandt
en Beschreibung moeilijk leesbaar en een vergelijking zeer gewenst is, volgt hier een
parallelle transcriptie en daarna de taalkundige toelichting vooral van eerstgenoemde
tekst, die een prachtig staaltje is van het sappige en beeldende zeventiende-eeuwse
taalgebruik.
Een beknopte versie van de Beschreibung met spellingwijzingen, veranderingen
van woordvolgorde, met minder dialect en meer Hoogduits en een afkeer van bastaardwoorden werd gepubliceerd in het Stuttgarter krantje van 7 mei 1625. Het opschrift is gelijkluidend met toevoeging van “in April. 1625”.30 De cursief gedrukte
woorden in de hierna volgende teksten verwijzen naar mijn taalkundig commentaar
bij de Genneker=Brandt en bij de Beschreibung, een commentaar, dat in aantekening
32 wordt geboden.
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Genneker=Brandt
Dienstigh tot het ontset der
S T A D T B R E DA

Beschreibung desz angerichten Brands
Im/ Spanischen Läger durch ein
Stadischen/ Ingenieur

Het is alle de Werelt bekendt, hoe
dat de geruchten langen tijdt gheloopen hebben als dat inde lucht,
ontrent Breda, seecker Veldt=
geschrey, ende een groot klaghen
soude gehoort zijn, ’t welck vry
veel menschen met eenen grooten schrick
bevanghen heeft, ende dat pricipael
in des Marquisen Leger voor deselve
Stadt, waer op dan oock corts gevolgt
is dit exploit, het welck wy V.L.
alhier ordentlijck verhalen sullen.
Ontrent den eersten Martij, soo
heeft een Avonturier, wesende een
Vyer-wercker, voorgenomen een remercabel feyt op den Vyandt te doen,
waer toe sijn personagie seer aerdigh
wist te spelen, ende hem als vyant houdende, heeft hy sich in alle diensten
laten gebruycken ontrent de kerck
van Genneken, dewelcke den Marquis
verordineert hadde voor het Generael
Magazijn vande Vivres, hebbende daer
in doen vergaderen menichte van
Taruw, Rogge, Meel, Kaes, Boter,
Speck, Oly, etc. en de alles wat
voorts tot lijfs onderhoud soude
mogen strecken. Desen geconterfeyten vyandt practiseerde alle
daghen in wat voegen hy dit sijn
exploit int werck soude stellen,
’twelck hem dickwils onmogelijck
scheen te zijn, door de menighvuldighe wachten , ende menighte
van Comijsen met hare Conduteurs
die dese plaetse bewaerden, soo dat
hy op eenen seeckeren tijdt begon te
despereren, jae soo verre te komen
dat hy den moet geheel verlooren

Demnach bey kurtzer Zeit im Spanischen
Lager in der Lufft ein kläglich Wee
geschrey gehört worden,

[ (T 1) als ist hier=zwischen der
hochschädliche Brand im Quartir zu
Ginnecken practicirt worden] (r. 14) durch
ein verschlagenen Städischen Waghals,
seines Thuns (r. 15) ein Büchsenmeister
[ (T 2)
Ingenieurs oder Fewerwercker ]. Solcher
nun ist (r. 17) als ein vermeinter
überläuffer ausz Breda ins Spanische
Läger zu Ginnecken (r. 13) zu Anfang
desz Mertzen ankommen, [ (T 3) mit
Vorgeben, weiln nunmehr die Belägerten
Mangel litten, hett er sich darausz
retterirt, ] (r. 20) wolt [( T 4)
hinfürter gegen die Statt, deren
Gelegenheit er wol wuste,] (r. 20)
sich gebrauchen lassen, [ (T 5) wie
er dann zum Schein grosse Granaten
in die.Statt geworffen, vnnd drinnen einen
Brand angerichtet. Hierdurch
hat er ein gut Credit bekommen,] (r. 22)
sich dem General Magazyn [(T 6)
oder Profiandhausz,], (r. 20) so eine Kirch
gewesen, zu nähern.
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gaf, aensiende het groot perijckel,
dat daer in gelegen was, ende dat
principael op eene nacht als hy een
begin van sijn werck genomen hadde:
want daer quam ick en weet niet wat
voor eenen alarm, also dat het
geheele Legher in roeren was,
vattende alles by den kop, daer sy
quaet vermoeden op hadden. Juyst
ten allen ghelucken en had hy op
desen tijdt niet by hem, daermen
eenige suspicie van quaet uyt
konde nemen, ’twelk hem nieuwe moet
gaf, denckende daer en was niemant die
hem verraden conde, ofte het moest
sijn eyghen mont sijn.
Als hy nu alle dingen wel doorsnuffelt hadde, heeft hy sijn slach
waerghenomen, waer toe hem de Paes
dagen, seer wel te pas quamen: want
in middeler tijt dat eenighe der
Op-sienders te Biecht ende te
Sacrament gingen, latende desen
haren getrouwen Dienaer in het Magazijn, om sorge te dragen dat de Kat
het Speck niet en snoepen soude, soo
heeft hy seer sorchvuldigh eenighe
Vyer-ballen aen den eenen Hoeck
geleyt, daer de Comijs sijn Hoy
ende Stroy hadde, daer ontrent
eenige zijden Speck ende Pijpen
Oly stonden, denckende dat die den
brandt seer wackeren soude, gelijck
het oock gheschiedt is. Soo heeft
hy dan oock gepractiseert om den
loosen decker te maecken, want den
wint hadde het Riet-dack vande Kerck
ontbloot, also dat de Vivres nat werden, daer hy met een groote Leer by
klom, by hem hebbende een Vyerwerck, gaende met een slagh-veer
eenige uyren loopende, alsdan soo
los springende, slaende vyer, ende

Als nun dieser Spion alles wol zu
seinem Vorthel auszgesehen, hat er
einsmaln, als die Auffseher zur Mesz
vnd Beicht gangen, etliche Granaten oder
Fewerkugeln, die er vnterm
Schein in Breda zu werffen, zubereitet, in gedachtes Magazyn, an ein
Ort,da Hew vnd Stroh, beneben viel Speck
vnd Thonnen Oel gewesen, verborgen,

Vnd weiln das Thach der Kirchen als
desz Profiandhausz
durch vorgangenen Sturmwind schadhafft
vnd löchrich worden, hat er dem
Vnheil desz Regens auff
Commisz zu remidirn auffn Schein
solche auch auszbessern wollen,
zugleich aber oben auch ein
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ontsteeekende ’tgheen dat daer
ontrent was. Van gelijcken alsulcken Vyer-werck was oock door
een ander bestelt om het Amunitie
van Oorloge te doen opvliegen, maer
alle dingen werden also omgeschommelt datter qualijck eenige saecke
van Oorloge op sijn plaets bleve.
Ondertusschen noch eenige andere
preparatien bereydt, ende vaerdich ghemaeckt
hebbende, tot dit werck
dienstigh, soo seer heeft hy met
aller subtijlicheyt een lancksaem aengaende vierwerck bereyt,
omdat hy, al eer ’tselve aenginge,
op d’een zijde mocht zijn, het
welck sijn operatie soo wel dede,
datter een groote ende schielijcken brandt inder nacht aen
gegaen is, gevende dadelijck een
ysselijcke vlam , waer over terstont eenen grooten alarm gevallen is, want sy meynden dat
Mansvelt haer Leger overvallen hadde.
Eenige der Soetelaers,
Matroosen, Wagenaers, ender andere
Liepen naer den brandt, de Soldaten op hare Alarm plaetsen,
alle Officieren, ja den Marquis
selfs personelijck renden over en
weer, om ordere te stellen om den
brant te sussen, maer te vergeefs,
want die verborgen Vyer ballen
ginghen soo voor als naer aen, also
dat niemant in den eersten den brant
naerderen dorste, ende alst inde
hoochten gekomen was soo en was
daer geen helpen aen, waer door niet
alleen de Kerck, maer oock de omleggende Huysen ende Logijsen, alles
versien met alderhande Amunitie van
Vijvres, tot inden gront zijn afghebrandt, selfs oock de Pastorye,

Fewerwerck, sowie ein Vhrwerck auff
gewisse vnd seine bewuste Stunden
gangen vnd alsdann losz vnd Fewer
geschlagen und angezündet, gelegt.
Dergleichen Fewerwerk hat dieser
Spion auch bestellt vmb die Ammunition in
die Lufft zu schicken, vnd alles
dahin gerichtet, dasz es langsam
angangen, damit er beyzeiten davon
vnd wider in Breda sich retterirn
mögen.

Ist also der Brand den 5. Aprilis in
der Nacht schrecklich mit Alarm angangen,

Darzu dann vmb zu leschen die
Marckentender, Botsgesellen, Wagenknecht vnd andere in grosser Anzahl,
die Soldaten aber auff die Aussenwercken, vermeinend der Feind wer
vorhanden, gelauffen, weiln aber im
ersten Brand die Granaten sehr vmb
sich geschlagen vnd niemand nechst
sich nähern dörffen, auch ein
starcker Wind sich erhaben, als hat
das Fewer sehr vberhand genommen,
also dasz die vmbligende Häuser, Logys
vnd Pastorey mit in Brand gerathen, zu
dem haben die Belagerte in Breda
gewaltig ausz Canonder Enden des
Brands geschossen, also dasz viel
Menschen darvon durch Antrieb zu
leschen todt blieben.
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ende eenige andere Huysen vol eetbare Waeren. Waer uyt dan oock gheen kleyne
schade in ’svyants Leger
ontstaen is: want men reekent dat
daer waeren over de 22000. Sacken
Taruw, 20000. Sacken Rogge, 6000.
Sacken Garst, 16000. Sacken Haver,
4000. Sacken Erweten ende Boonen,
400. zijden Speck, 200. Tonnen
Oly, 200.Tonnen boter, 300. Reepen
Stock-vis, 200. Tonnen Haringh, 200.
Tonnen Vleesch, 200. Sacken Sout,
23000. Stucks Limburger oft Herver
Kaes, met een part Hollandsche Kaes,
Veel Honich ende Syroop, ooc veel
Meel. Men acht so veel Vivres
geweest te zijn, dat het geheele
Leger 3. Maenden daer mede soude
gespijst konnen werden, ’twelck
alles op eenen nacht verbrant is.
Hier by quam noch, dat den windt
onder den brandt hem seer verhief,
waer door hy soo toenam, dat hy
allenxkens het Collegie der
Jesuiten naderden, dewelcke altesamen vluchteden, doch hare Capel
is gesalveert. Daer sijn veel
menschen onder den brandt doot
gebleven, want sy werden met gewelt
aangedrongen om die te lesschen, dwelck
doch onmogelijck was. Die van Breda
deden, oock haer best, om met de groote
blaespijpen, ofte Canons, de steenen
van de Kerck onder den hoop te werpen,
twelck seer groote schade dede. Dit
alles soo geschiet zijnde, sonder
dat men het conde remedieren, soo heeft
den Marquis dadelijck alle Posten
gesonden naer alle Provincien, haer
vermanende datse altesamen de hant
wederom moesten reycken, om haer Magazijn
op ’t nieu versien, dat
onmogelijck schijnt te zijn: want de

Es hat der Spion referirt, dasz in
gedachtem Magazyn enthalten gewesen
bei 22000. Säck Weitzen, 20000.Säck
Rocken, 6000. Säck Gersten, 16000.
Säck Haber, 4000. Säck Erbsen vnd
Bonen, 400 Seyten Speck, 200. Thonnen
Oly, 200. Thonnen Butter, 300. Reiff
Stockfisch, 200. Thonnen Hering, 200.
Thonnen gesalzen Fleisch, 200. Säck
Saltz, 23000. meinst Limburger vnd theils
Holländisch Käsz, viel Meel, Honig vnd
Syrup, davon zum guten Theil Breda,
wans die Belägerten vbergeben würden,
profiandirt werden sollen.

Hierdurch list im Spanischen Läger vor
Breda vnter Menschen vnd Rossen
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Peerden zijn gantsch afgemartelt, de
eene met convoyen, ende de ander met
ghestadige alarmen, des anderen daegs
heeft den Marquis vande Haegh ende
ter Heyden Vivres na Genneken gebracht
want daer is, qualic een nacht, of
daer is alarm, also dat het schijnt
dat het jammer geklag, ’twelck men
segt inde lucht gehoort te wesen, nu
in des vyants Leger gehoort wert. Ja
in dese nacht doen den brandt was, is
sulcken ghekrijt ghehoort, dat de
Werelt scheen te vergaen. Is dit noch
eerst een begin, wat sal het eynde
wesen? Want daer naerdert van alle
kanten so veel Crijghs=volck, als
gras op den Velde. Och! och! de arme
afgemartelde soldaten, vreese ick,
sullen op eene ogenblick overvallen
ende vernielt werden, sy zijn te
beklagen dat se soo veer uyt Italien,
Hispanien, en Borgondien uyt eenen
blinden yver komen, om in sulcker
ellende op de Heyde te sterven, ende
vande voghelen des velt vernielt te
werden. Want men moet dencken datse
haere moeders lieve kinderen geweest
zijn.
Ghedruckt nae de Copye van Geertruydenbergh, voor den Autheur N.N.
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grosser Mangel entstanden,

haben hingegen die General Staden vnter
Prinz Henrichen von Nassaw, Hertzogen
Christian von Braunschweig vnd
Manszfeldern jhren Rendevous zur
Langen Strassen gehalten, bey sich
habend vber 5000. Wägen, so alle Tag in
10000 fl. kosten sollen, vnd damit zu
Feld sich begeben, obs zum Entsatz
Breda oder zur Schlacht gelten wird,
wird die Zeit mit sich bringen.31
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12. De kerk van Ginneken en omgeving gezien van het zuiden in 1637. Op de achtergrond de
Ginnekenweg en de vestingwerken van Breda. Detail van de kaart van het beleg van Breda, gegraveerd
door J. Gerritz van Bronchorst. Collectie Bodell-Nijenhuis, UB Leiden.

Het eerste wat opvalt, is, dat de Beschreibung korter is dan Genneker=Brandt,
doordat de herhalingen en overdrijvingen eruit zijn geretoucheerd. Van de andere
kant zijn er ook toevoegingen. De meest opvallende staat aan het einde (regel 196205) en heeft betrekking op het verwachte ontzet van Breda vanuit de Langstraat
door Mansfeld en Halberstadt. De toevoegingen van r. 12 tot r. 31 zijn ingewikkeld
van karakter en vermengd met weglatingen en verplaatsingen ten opzichte van de
Nederlandse tekst. Als we de eerste toevoeging T 1 noemen, de tweede T 2 enz.,
komen we tot de volgende constructie. T 1 + r. 14, 15, 17, 13 + T 2 + r. 20 + T 3
+ r. 20 + T 4 + r. 20 +T 5+ r. 22 + T 6 + r. 20. Het blijkt, dat de regels 16, 18, 19
en 21 ontbreken en dat er in de omgeving van r. 20, waar sprake is van de pyrotechnicus, veel is veranderd. De anonieme, staatsgezinde auteur, die zich achter de initialen N.N. verbergt, doet al het mogelijke om de Avonturier niet als een soort van
dubbelspion voor te stellen. De Beschreibung is hierom minder bezorgd, want in T 3
86
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deelt hij mee, dat : “hij voorgaf, dat hij uit de stad was weggelopen, omdat de belegerden voortaan gebrek leden”. In T 4 heet het dat hij: “ van nu af aan zich beschikbaar stelde tegen de stad, waar hij de situatie goed kende” en in T 5: “ zo heeft hij
dan ook voor de schijn grote granaten in de stad geschoten”. Vooral deze laatste mededeling kon N.N. niet gebruiken, omdat zijn held, die andere bronnen Marten
Adelaer noemen, daardoor in een kwaad daglicht zou komen te staan.
De Duitse tekst moge op het eerste gezicht moeilijk verstaanbaar lijken vanwege
de eigenaardige telegramstijl, maar voor wie weet dat het weglaten van koppel- en
hulpwerkwoorden in het Hoogduits van die tijd zeer gebruikelijk was, wordt veel
duidelijk. We hebben al enkele toevoegingen vertaald. De overige zullen verklaard
worden door vergelijking met de Nederlandse tekst van 1625 en ons taalkundige en
historische commentaar daarop. Het laatstgenoemde wordt hieronder gegeven. Voor
het eerstgenoemde wordt verwezen naar de volgende eindnoot.32
De eerste alinea heeft schijnbaar niets met de kerkbrand te maken, maar knoopt
aan bij staatsgezinde krantenberichten van maart 1625 over occulte verschijnselen die
in de omgeving van Breda te horen en te zien zouden zijn geweest. Waarschijnlijk
betrof het hier ruimtelijke projecties van opgekropte gevoelens van wraakzucht onder de belegerden en hun gefrustreerde sympathisanten, gevoelens die in benarde
omstandigheden niet zeldzaam zijn.33 N.N. vermeldt die verschijnselen waarschijnlijk, omdat hij in het bloedige zwaard en het vurige kruis die werden waargenomen
een aankondiging van de kerkbrand ziet.
Historisch commentaar
r. 1. In de titel- van het pamflet Genneker=Brandt wordt gesuggereerd, dat het
hele dorp of een groot deel daarvan in brand stond, terwijl het in feite slechts een of
meer gebouwen betrof.
r. 14. In het Spaanse kamp heerste enige verwarring omtrent de identiteit van de
vuurwerker. Volgens een bericht uit Brussel van 26 april werd er uit ons legerkamp
voor Breda geschreven, dat er een aanslag was verijdeld op ons buskruit, een aanslag
die uitgevoerd moest worden door verraders in ons leger. In verband daarmee was
een Venetiaanse koopman gearresteerd, die met de, [anti- Spaanse] Venetianen in
verbinding gestaan zou hebben en de proviandkerk in brand zou hebben laten steken
(St. 18, p. 7). De Antwerpse courantier Verhoeven vermoedt dat enkele schelmen de
brand hebben gesticht of dat het met verraad is geschied: want de kerk én het huis
[daarnaast] ontbrandden tegelijkertijd, ofschoon de wind tegengesteld van richting
was en de kerk begon te branden op de tegenstelde zijde van het huis (NT 29, p. 45). Aan de gissingen omtrent de oorzaak van de brand kwam een einde door de ontdekking van een rekest om geldelijke beloning ingediend bij de Staten-Generaal op
12 april 1625. We weten nu, dat de vuurwerker Marten Adelaer heette en dus blijkbaar Nederlandstalig was. Of is dit een vertaalde naam uit Italiaans Martino Aquila?34
Waarschijnlijk niet, ofschoon Seraglia uit Modena, die verzekert te hebben deelge87
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13. Ruiterportet van de markies
A. Spínola en van de hertog van
Bucquoy met de plattegronden
van zeven vestingen die Spinola
had ingenomen in de Nederlanden
en Polen (1620). Atlas van Stolk,
Rotterdam.

nomen aan het beleg, hem een half Italiaanse, half Duitse naam geeft: Martino Adler,
maar hij zegt erbij, dat hij een Hollandse vuurwerkkapitein was, die onherkend en
vermomd in Spinola’s kampementen wist door te dringen en dat Maurits hem eerde
voor zijn werk met een compagnie infanterie.35 Dat de doodzieke Maurits deze eer
zou hebben verleend, lijkt ons erg onwaarschijnlijk, want die prins stierf drie weken
na de kerkbrand. Céspedes y Meneses schrijft in zijn Geschiedenis van Filips IV, dat
graaf Hendrik [ Frederik Hendrik] hem beloonde. Volgens Céspedes, die naar de geschriften van zekere Riger verwijst, werd het plan door een enkele persoon uitgevoerd. Die slaagde erin zich in veiligheid te brengen te Geertruidenberg, waar graaf
Hendrik hem een beloning gaf, “groter dan de schade die hij ons had berokkend”.36
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Over deze Riger hebben we in geen enkele bibliografie iets kunnen vinden, zodat we veronderstellen, dat het een kakografie betreft, misschien van Reigersberch.
Inderdaad schrijft Nicolaes van Reigersberch over de kerkbrand in zijn Brieven aan
Hugo de Groot (ed. H.C. Rogge. Hist. Genootschap, derde serie, nr. 15 (A’dam,
1901) (brief van 14 april 1625). Reigersberch stelt het ook voor, alsof het ’t werk
was van één man en dat de dader wist te ontsnappen. Hij vermeldt er echter niet bij,
dat hij naar Geertruidenberg ontkwam en dat de stadhouder hem een te hoge beloning gaf. In 1631, toen het werk van Céspedes voor het eerst uitkwam, was de brief
van Reigersberch nog in het bezit van diens zwager Hugo de Groot. We vermelden
hier wat hij over de kerkbrand meedeelt, omdat hij enkele bijzonderheden verschaft
die elders ontbreken:
Den brant van de magasijnen tot Ginneken, daer seven en twintych dusent viertelen
[zakken] tarwe ende rogge, alle de provisie van haver van den viant is verbrant, sal het leger seer incommoderen. Een, die hem als matroos hadde verhuirt ende neffens andere in de
magasijnen brocht, heeft een klein balleken soe groot als een caetsbal tusschen de packen in
laten vallen; dat heeft het onblutselijck vier ontsteken; hij is selffs geeschappeert. Dachs
voor den brant was een convoy aengecommen.
r. 21-23. Dat een kerk als proviand-depot werd gebruikt, was niet uitzonderlijk.
Door het gebrek aan openbare gebouwen van steen werden sinds de Middeleeuwen
kerken en kloosters voor profane doeleinden benut. Tijdens de jaarmarkten in
Antwerpen dienden ze als expositieruimte. Gezien de geest van de tijd moet dit niet
gezien worden als een ontheiliging, wél het in brand steken van een kerkgebouw.
r. 58-59 waer toe hem de Paes dagen seer wel te pas quamen [waartoe hem de paasdagen zeer goed gelegen kwamen]. Het Nederlandse kaartpamflet laat de voorbereidende werkzaamheden van de vuurwerker beginnen: “Ontrent den eersten Martij”
(r. 13), wat door alle vertalende bewerkers wordt overgenomen. Pasen viel op 30
maart (HWP I 28, no. 31). Men had dus nog tot Beloken Pasen (6 april) de tijd om
zijn paasplicht te vervullen. Volgens de Visscher-kaart BeIBrD, die kort na 3 april
moet zijn gepubliceerd, had de brand plaats op 3 april ’s avonds tussen 8 en 9 uur. ln
het Antwerpse krantje van Abraham Verhoeven staat: donderdach den 3. deser, t’savonts
ten 9. uren. (NT29, p. 4). De Amsterdamse medicus Wassenaer zegt in zijn halfjaarlijkse nieuwsoverzicht: “den derden deses” [Aprilis 1625].37 De Bourgondische graaf
van Saint-Amour zegt in een brief van 6 april aan de graaf van Cantecroix, dat het
gebeurde op donderdagavond, dat wil zeggen op 3 april.38 De Florentijnse kapitein
Pieri, de trouwe dienaar des konings die in Terheijden lag, vermeldt in zijn dagboekaantekening van 4 april: “Zo werden die avond met opzet (naar men meende)
mensen door hem [de vijand] uitgezonden om de kerk van Ginneken in brand te
steken, waar men het voorradige meel had opgeslagen,” Op 21 april voegt hij eraantoe: “Men hoorde, dat iemand van de koninklijke artillerie wegliep naar Breda en hij
moet het geweest zijn, die onze munitieopslagplaats in brand had willen steken”.
Pieri wist blijkbaar niet, dat hij in opdracht van Maurits had gehandeld en dacht aan
verraad binnen de eigen gelederen, misschien door omkoperij, zoals dat in Terheij89
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den was geschied. Terecht meende hij dat de aanslag op de krijgsmunitie was mislukt
(zie r. 127-145).39 Volgens een Antwerps bericht van 11 april had de brand plaats:
“Den 4. disz “ (St. 16, p. 7). De Latijnse Messrelation die in het voorjaar 1625 te
Frankfurt/M werd uitgegeven noemt 4 april als datum van de ramp, evenals de overzichten van zeventiende-eeuwse geschiedenis van Abelinus en Khevenhiller, die het
hele bericht overnemen en vertalen en er enkele bijzonderheden aan toevoegen.40
De Leipziger Messrelation van de markt van Pasen 1625 (17 april, juliaanse kalender)
geeft: Den 26. huius (d.w.z. Martii 1625) op als datum van de aanslag, m.a.w. 5 april
van de gregoriaanse kalender.41 Deze datum, die waarschijnlijk berust op een verkeerde berekening, is ook te vinden in de Beschreibung: “den 5. Aprilis in der Nacht”
(r. 100) en in een bericht uit het koninklijke leger voor Breda van 12 april in de
Stuttgarter Zeitungen van 23 april (St. 17, p. 2-3). Deze datum wordt ook genoemd
in boeken van eigentijdse geschiedenis, die hier op staatse bronnen teruggaan als die
van Bellus (Duits en Latijn) en Ensz (alleen Duits). Die Latijnse nieuwsoverzichten
bedoelden vooral de mensen in Oost-Europa die geen Duits kenden in te lichten
over de gebeurtenissen in het westen.42 Genneker=Brandt en de Franse en Engelse
bewerking ervan geven geen nauwkeurige datum en suggereren alleen, dat het in de
paastijd gebeurde. Waarschijnlijk is donderdag 3 april de juiste datum. Het Duitse
kaartpamflet vermeldt evenmin, dat het gebeuren met het vervullen van de paasplicht samenhing: “einsmaln als die Aufseher zur Mesz vnd Beicht gangen” (r. 5758).43
r. 84-90 : Hier geeft N.N. onder bedekte termen toe, dat de aanslag op het
kruitmagazijn mislukte, vgl. r. 111-112. Hier wordt gesuggereerd, dat door de explosie in de naburige kerk alles in het kruithuis zo door elkaar gesmeten was, dat het
voor de medeplichtige van Adelaer onmogelijk was het op te blazen. Volgens N.N.
was het blijkbaar ondoenlijk beide acties te coördineren, maar Verhoeven wees erop,
dat de brand tegelijkertijd ontstond in de kerk en in het huis daarnaast. Hiermee
werd misschien een ander voedseldepot bedoeld en niet het kruitmagazijn (zie mijn
aantekening bij r. 14). Verhalen over de onmogelijkheid het kruithuis te doen ontvlammen zullen door de pyrotechnicus verteld zijn om het gedeeltelijke mislukken
van zijn plan te rechtvaardigen. In werkelijkheid ontbrak het hem waarschijnlijk aan
moed om daar bommen te leggen (zie aantekening 40).
r. 106 Mansvelt. Over Mansfeld zie r. 196 e.v. De Duitse bewerker van het
nieuws stelt de vermelding van M. uit tot het einde om het met nieuwe gegevens
aan te vullen en het een meer hoopvol reliëf te geven.
r. 111-2 den Marquis selfs personelijck renden over en weer. Hier wordt gesuggereerd,
dat Spínola volkomen verrast was en niet wist, wat te doen. Een bericht uit het staatse kamp in Roosendaal van 14 april doet er nog een schepje bovenop:
Vanwege de brand ... heeft Spínola zich verschillende dagen melancholisch gedragen.
Daarna heeft hij de kapitein die toezicht had over het magazijn laten onthoofden, omdat
hij niet beter toezicht had gehouden. Men heeft echter veel arbeiders van andere nationali90
Jaarboek De Oranjeboom 52 (1999)

teit de proviand naar het magazijn laten brengen. Daaronder was er een aan wie de aangestoken brandbom werd meegegeven waardoor deze brand is ontstaan. De Spanjaarden
moeten ook uit vrees voor een overval in volle wapenrusting blijven staan (St. 17, 4).
Hallema merkt naar aanleiding van de kerkbrand op:
De Spanjaarden verloren hierdoor wel duizenden hectoliters broodkoren en ander nuttig
voedsel voor mensch en dier, doch het ontsteken van het naast de kerk gelegen kruitmagazijn, waarin ook een groote hoeveelheid krijgsbehoeften was opgeslagen, mislukte, aangezien Spinola nog bijtijds door onderschepte brieven van dit voornemen was onderricht geworden. Was de uitvoering van dit plan geslaagd, dan zou het voor de belegeraars noodlottig zijn geweest, want er was reeds groot gebrek aan geld, in verband waarmee zelfs de
koninklijke domeinen verpand moesten worden, om de troepen geregeld van soldij te kunnen voorzien (MHG. 127).
Ofschoon Hallema zijn bronnen niet aangeeft, is het wel duidelijk dat hij hier
Hugo eenzijdig gebruikt. Die deelt met betrekking tot het geldgebrek mede, dat ook
de Staten-Generaal daaraan leden en dat het bij de Spaanse regering veroorzaakt
werd door het beleg dat de Fransen rond Genua hadden geslagen en dat de verpanding van de domeinen maar een van de middelen was waarmee Filips IV aan geld
probeerde te komen. Hugo beklaagt zich in genoemde passage van zijn Obsidio
Bredana over de overdrijvingen waaraan Hollandse “brieven” ( d.w.z. kaarten en
pamfletten) zich schuldig maakten met betrekking tot de aangerichte voedselschade:
En het is waar, dat, als deze en andere leugenverhalen afdoende waren geweest, ze ons
reeds uit dit beleg verdreven zouden hebben. Gewaarschuwd door brieven over het gevaar
dat het kruitmagazijn liep, dat de vijanden evenals de kerk in brand wilden steken, had
de markies de wachten verdubbeld en liet hij het magazijn scherper bewaken en bijna de
helft van het kruit naar een nieuwe opslagplaats overbrengen, opdat, als er een of andere
schade zou optreden, niet alles zou verbranden en het leger geen gebrek zou lijden.44
Céspedes, die behalve historicus een bekende Spaanse romanschrijver was, gaat
in zijn litterair proza dieper in op die leugenverhalen, waarbij hij vermoedelijk zinspeelt op prentpamfletten als Genneker=Brandt:
De opstandelingen drukten sluwe spotprenten, die met hun lawaaierige redeneringen en afbeeldingen van afschuwelijke kunstgrepen het gewone volk een of andere “heel fraaie”
krijgsdaad lieten zien, die onrust veroorzaakte onder de ons slecht gezinden, waarvan er
in de Nederlanden niet weinig aanwezig zijn, maar ze zijn er allang aan gewend hun
arme onderdanen zo te vermaken en hun volgelingen te bedriegen door duizend-en-een
lasterpraatjes rond te strooien, door onze regering in diskrediet te brengen ... en tegen ons
de publieke haat van de hele wereld op te hitsen (CéspA 471. CéspB 220).
Twee Franse (dus pro-staatse) nieuwspamfletten spreken ook over het mislukken van de aanslag op het kruitmagazijn. La Sommation is hier veel duidelijker dan
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I’Horrible, ofschoon de vertaler toch wat helderheid brengt in de verwarde passage
uit Genneker=Brandt (Hor. 7-8. SomL. 5). Hoewel het spreekwoord zegt “’s Vijands
mond spreekt zelden wel”, krijgt men uit manuscripten soms een andere indruk, dan
uit de gedrukte, min of meer officiële geschiedschrijving. Zo schrijft Seraglia, dat
Spínola op de aanslag niet was voorbereid en totaal verrast. Het kan zijn, dat de
Italiaan hier op geruchten afging en minder goed was geïnformeerd dan Spínola’s
naaste raadgever pater Hugo (Sera. 61). Wassenaer, die wel pro-staats is, maar toch
op een beheerste manier vanwege zijn streven naar objectiviteit en naar het audire et
alteram partem zegt, dat het koninklijke leger ten gevolge van de brand in alarmtoestand verkeerde: “alle Officiers waren op haer ghedestineerde plaetsen, de Marquis
sadt selfs te paert, en nam goede opsicht” en hij voegt eraantoe, dat de levensmiddelensituatie voor Spínola niet wanhopig was: “daer bleven soo veel Vivres, bestandich
om het Legher in tijdt van noodt behulpich te zijn” (Was. 4v).
r. 120-125 niet alleen de Kerck, maer oock de omleggende Huysen... tot inden gront
zijn afghebrandt.... Overdreven voorstelling van zaken. Alleen het schip brandde volledig af met grote schade aan de toren en de rest van de kerk. Het schip werd herbouwd in de jaren 1630 en 1631 en wederom van 1944 tot 1947. 45
r. 127-145. Hugo hekelt de schaamteloze overdrijving van deze enumeratie,
waarvan hij de inhoud met getallen en al in het Latijn vertaalt. De opsomming werd
vanuit Genneker=Brandt letterlijk vertaald overgenomen in Franse, Duitse en Engelse
krantjes en nieuwspamfletten.46 Waarschijnlijk om de staatse oorlogspropaganda niet
in een kwaad daglicht te stellen verzweeg Hallema (MHG. 327) Hugo’s kritiek op
deze hyperbool. De jezuïet wijst erop, dat daags na de brand er in een belendende
graanschuur nog 2000 zakken, die onder de andere lagen, ongeschonden werden gevonden.47 Wat er verbrandde waren dus alleen de bovenste zakken, die het dichtst
bij het dak lagen, dat Adelaer zogenaamd repareerde. Bovendien kon het hoofd van
de intendance, Lasaña, volgens pater Hugo aan Spínola nog 3000 zakken tarwe aanbieden, die hij in de legerplaatsen had verborgen. Daarna zegt hij:
De Hollanders overdreven in hun brieven [de op brieven berustende nieuwspamfletten] het
verlies zozeer, dat er nauwelijks in zes kerken van het grote soort datgene opgeborgen zou
kunnen worden, wat zij beweerden dat door de brand van een enkele kerk zou zijn verteerd ….met soortgelijke verhalen, die ze aanprezen en toejuichten, wilden ze de hoop bij
hun aanhang levendig houden en bekendheid geven aan onze nood.48
Men zou eraan toe kunnen voegen, dat, als er zoveel in dat magazijn lag, dit zou
bewijzen, dat de aanvallen van de staatse ruiterij op de koninklijke konvooien niet
erg effectief waren geweest. Het tegendeel was dikwijls het geval. Volgens SaintAmour is alleen het meel voor het munitiebrood in de kerk verbrand, niet de haver
voor de ruiterij, die in het naburige huis lag: “Dat zal niet veel hinderen, want sinds
enkele dagen heeft Frederik Hendrik post gevat in Ostrate” [Hoogstraten?,
Oosterhout?], “waar men het kasteel heeft versterkt, wat de weg voor de konvooien
meer dan viermaal verkort” (StAm. 241, 6 april). Optimistisch is ook een bericht uit
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14. Portret van Maurits van Nassau,
gravure van H.I. Schollenberger
(1622), genomen uit de Historia di
Fernando, Terzo (Wenen, 1672)
Biblioteca Nacional, Madrid.

het leger voor Breda van 12 april: “Al is de haver wat aangebrand, door de honger
gedwongen zullen de paarden het wel leren vreten.” (St. 17, 2-3). De Messrelation uit
Leipzig is hier minder hoopvol gestemd: “De haver is wel grotendeels gered, maar
hij is zo branderig, dat de paarden hem niet lusten” (Cont. 113). Verhoeven daarentegen vond, dat de ramp werd overdreven door degenen die haar hadden aangericht:
De schade is geringer, dan men had gedacht, want het graan lag in zakken boven op elkaar. Alleen de bovenste zijn verbrand. De onderste vijf zijn meestal onbeschadigd en het
meel heel weinig. Toen de Bredase bezetting de brand zag, riep kolonel Morgan [de bevelhebber van het garnizoen] tegen zijn soldaten: “Kijk, jongens, we zijn verlost. Ze
steken hun munitie in brand; ze vertrekken”. Maar, helaas, de vreugde was van korte
duur. Het dak van de kerk was met riet bedekt. Daarom leek de brand groter, dan hij was
(NT 29, p. 5).
Ook Seraglia spreekt van het overdreven optimisme van de belegerden naar aanleiding van de brand. Ze meenden, dat Spínola gedwongen zou zijn zich terug te
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trekken, nu zijn hele voedselvoorraad in vlammen was opgegeaan (Sera. 61v). De
man uit Modena beweert, dat de buitenste zakken een korst vormden die de onderliggende beschermde. Volgens Céspedes ontstond deze korst door het vallende houtwerk en de kalk (CéspA 471). Overigens maakt Seraglia zich zelf ook schuldig aan
overdrijving, wanneer hij in plaats van de 2000 ongeschonden zakken in het depot
spreekt van 5000 en in plaats van de 3000 verborgen zakken van 5000, een hoeveelheid waarvan Spínola niet geweten zou hebben (Sera. 61).
Een Antwerps bericht van 11 april meldt, dat door een brandstichter van de vijand in “ons” legerkamp de kerk van Ginneken in brand is gestoken: “Er lagen ettelijke duizenden zakken meel, tarwe en haver, zodat de legervoorraad voor een maand
verbrand is, maar 3000 zakken daarvan zijn in veiligheid gebracht” (St. 16, p 7).
Pieri, waarheidslievend als altijd, probeert de verliezen niet te minimaliseren en geeft
toe, dat er veel schade in de voorraden meel en haver werd aangericht. “Maar”, zo
voegt hij er grootmoedig aan toe, “dat werd door het leger zelf niet zo gevoeld dank
zij de grootheid van de koning van Spanje” (Pieri 54). Uit anderen gronde constateert Wassenaer, dat de schade niet onoverkomelijk was, omdat het tekort vlug werd
aangevuld: “Dese schade wierde datelijck weder door de [koningsgetrouwe]
Provintien gheremedieerdt, en men vervulede andere Magasijns met ghelijcke
Provisie” ( Was. 4v). Daarentegen ligt bij Van der Capellen de nadruk op het vele
dat er aan levensmiddelen verloren is gegaan, zoveel als in twee of drie konvooien
kan worden aangevoerd (Cap. 345). In de pro-staatse Mercurius Gallobelgicus staat, dat
het koren in de kerk grotendeels verloren ging (MerGB. 12). De Schotse predikant
van de Bredase bezetting George Clark schat het verlies op een paar duizend schepels
(een schepel is 8,75 liter), dus ruim 20.000 liter.49 Volgens Visscher was de kerk er
“gants ten gronde afgebrant” en bevond er zich ook een grote hoeveelheid mout,
een artikel dat elders niet wordt vermeld (BelBrD). Een verward bericht in opgeschroefde stijl in het Londense krantje van 14 [=24] april, dat onpartijdigheid suggereert door de bewering, dat het afkomstig is zowel uit Antwerpen als van de andere
kant, blijkt in feite pro-staats te zijn. In een schuur bij het magazijn zouden 28 wagens levensmiddelen zijn opgeslagen, die in twee verschillende konvooien zouden
zijn gebracht. Naar wordt geïnsinuëerd, brandde alles tot de grond toe af (MB 17, p.
20-21. vgl. MB 18, p.15-19).
r. 130-185. Punten en hoeveelheden van de opsomming uit Beschreibung worden
onveranderd overgenomen in Bellus (841E) en in Ensz (787). De enumeratie van de
Mercurius Britannicus (MB 18, p. 17 en 19) gaat rechtstreeks of indirect terug op
Genneker=-Brandt, zoals blijkt uit het onderscheid van de kaas in soorten. De lijst van
zaken die volgens Generall Historie of the Netherlands (1627) verbrand zouden zijn
maakt gebruik van de Obsidio Bredana, want daar worden de kaassoorten niet gespecificeerd. Bovendien verschilt de woordkeuze aanmerkelijk van die van de Mercurius
Britannicus. Alleen worden de 22.000 zakken tarwe gereduceerd tot 20.000. Het interessantste in de Generall Historie is wel de snaakse opmerking (in parenthese), dat de
Spanjaarden grote meesters zijn in het verbergen van hun verliezen. William Crosse,
de auteur van dat deel van het Londense geschiedwerk, vermeldt dit temidden van
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een passage ontleend aan de Obsidio Bredana, waarin wordt gerept over de 2000 zakken die op een totaal van 6000 gespaard bleven in de kerk en over de 3000 die het
hoofd van de koninklijke intendance, Lasaña, achter de hand had, maar hij voegt eraan toe, dat de Hollanders er veel meer vermelden en dan volgt het bekende lijstje,
waarbij iedere hoeveelheid op een aparte regel staat als bij de opsomming van krijgsbuit.50
r. 140-142. De mededeling, dat de levensmiddelen uit het magazijn grotendeels
bestemd waren voor de hongerende bevolking in Breda na de overgave in
Beschreibung ontbreekt in Genneker=Brandt, waarvan de auteur waarschijnlijk vreesde,
dat door zulke mededelingen Spínola te menselijk zou overkomen. Intussen doet dit
de vraag rijzen, of beide prentpamfletten soms teruggaan op een onbekend, gemeenschappelijk model.
r. 152-155. N.N. geeft hier een leugenachtig staaltje van de veronderstelde
“Spaensche wreetheyt”. De Ginnekenaren en omstanders zouden gedwongen geweest zijn op gevaar van hun leven de onblusbare brand te blussen. Er was in die tijd
geen brandweer. Er werd bij brand een menselijke keten gevormd, die leren emmertjes met water doorgaf van een put, gracht of rivier (hier dus de Mark) naar het brandende gebouw. Het was gebruikelijk, dat iedereen daaraan meedeed behalve natuurlijk wanneer het te gevaarlijk was. Over de trefzekerheid van het Bredase geschut zie
n. 32, r. 158-160.
r. 185-194. N.N. betoont hier sarcastisch medelijden met de soldaten, die het in
materiëel opzicht zo slecht hadden en uit godsdienstig fanatisme van zover (uit Italië,
Spanje en Bourgondië) gekomen zouden zijn. N. N. gaat hier voorbij aan het feit,
dat in april 1624 de meeste soldaten van het koninklijke leger afkomstig waren uit
het Duitse Rijk (24,5%) en uit de Lage Landen (Walen, Vlamingen, Brabanders,
Hollanders en Friezen, 39%). Dat lag ook voor de hand, want ze hoefden geen lange
afstand af te leggen na geronseld te zijn of overgelopen te zijn uit een ander leger zoals het staatse. Omgekeerd was het voor hen ook gemakkelijker uit het koninklijke
leger ontslag te nemen of te deserteren, omdat ze dichter bij huis waren dan de
Spanjaarden (8,5% in 1624), Italianen (9,6%), Bourgondiërs (4,8%) en Britten
(4,6%).51 Onder de Duitse huursoldaten waren er veel lutheranen. De Spaanse regering probeerde tevergeefs hun getal te beperken, want ze waren onmisbaar. We spreken daarom liever niet van het katholieke leger, zoals dat toen vaak gebeurde, maar
van het koninklijke leger. Ook uitdrukkingen als het Spaanse leger zijn alleen als
metonymia te rechtvaardigen, omdat het hier het leger betrof van de koning van
Spanje, die de ”natuurlijke” heer (d.w.z. volgens het recht van erfopvolging) der
Nederlanden was. Het Nederlandse aandeel in het staatse leger was gering: er was
een Zeeuws en een Fries regiment. De rest bestond meest uit buitenlanders.
r. 194-196. N.N. insinueert hier, dat de Spanjaarden en Italianen moederskindjes waren. Volgens Wijn kwamen ideële motieven alleen bij Spanjaarden voor en
waren deze geoefend, dapper en gedisciplineerd.52
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r. 197-198 Gedruckt nae Copye van Geertruydenbergh, voor den Autheur N.N.
Gedrukt in overeenstemming met de uitgave uit Geertruidenberg, in opdracht van
de schrijver N.N. Nae: verwarring van de voorzetsels na en naar is zeer frequent in
het zeventiende-eeuwse Nederlands, evenals in moderne dialecten. Zie r. 116 en
118: naerderen. De verwarring is begrijpelijk, want naar is de vergrotende trap van na
(Veen 508). Copye is de oudere vorm van kopie, geschreven of gedrukte tekst waarnaar de zetter heeft te werken. In middeleeuws juridisch gebruik werd gesproken
van “dare alicui copiam describiendi” (iemand verlof tot afschrijven geven); vandaar
copia (afschrift). Ook de betekenis exemplaar komt voor, vgl. Eng. copy: WNT VII
5532 (1), 5533 (2), 5538 (1). Maar in de Relation (p. 19) is het woord copy weggelaten: “Printed at Gertrudenberg for the Author”. Geertruidenberg was sinds 1593 stevig in staatse handen (HWP II 269). Of het prentpamflet daar werkelijk is gedrukt,
valt te betwijfelen. Volgens Bellus (841B) en Ensz (787) kwam de vuurwerker uit
Breda en volgens Pieri (58) vluchtte de vermoedelijke dader naar die stad, waar hij
zijn exploot ruchtbaarheid kon geven en misschien een auteur en drukker heeft gevonden. De voedseloverdrijving en het herhaalde noemen van het spek wijzen ook
in de richting van iemand die veel honger heeft moeten lijden en veel met spek
heeft geschoten, maar volgens Céspedes nam hij de benen naar Geertruidenberg, een
stad die in april 1625 niet werd belegerd en die dus gemakkelijk te benaderen was
(CéspA 471). Valse opgaven van drukplaats in de pamflettenliteratuur kwam ook aan
koningsgezinde zijde voor: VOG. I 185-192; II 135-7 n. 88.
r. 196-205. Het slotbericht van Beschreibung komt gedeeltelijk overeen met een
te “geruststellend” bericht uit Arnhem van 30 maart in het Stuttgarter krantje van 16
april 1625 (St. 16, p, 2). Daar wordt vermeld, dat de Staten-Generaal in verband met
de zwakke gezondheid van prins Maurits graaf Hendrik ( Frederik Hendrik van
Nassau) generaal luitenant van het staatse leger hebben gemaakt:
Hertog Christiaen [van Brunswijk, lutherse bisschop van Halberstadt, 1599-1626:
VoG. I 17-18] en graaf Ernst [ van Mansfeld, bastaard van graaf Pieter Ernst van
Mansfeld, 1589-1626: VoG. II 247] bevinden zich in Den Haag en beraadslagen, hoe het
ontzet van Breda op de meest passende wijze ter hand kan worden genomen. Er zijn te Delft
veel vuurkogels, buskruit en geschut en andere bijeengebrachte zaken ingescheept, die vandaar
naar Dordrecht en Rotterdam moeten worden vervoerd. De 5000 wagens die deels zijn aangekomen, deels onderweg zijn, verzamelen zich te Tiel, Gorkum en Bommel [Zaltbommel].
We vinden dit bericht terug in een Leipziger Messrelation van Pasen 1625 en in
allerlei populaire boeken over de eigentijdse geschiedenis.53 Ook vertoont het “geruststellende” nieuws van Beschreibung overeenkomst met een ander bericht uit de
Leipziger Messrelation. Daar staat onder de krantenkop “Het staatse leger maakt zich
klaar om op te rukken” (maart 1625):
In de Langstraat heeft graaf Mansfeld zijn krijgsvolk grotendeels gemonsterd en bevonden,
dat er onder hen 120 vendels infanterie zijn en 42 kornetten ruiterij. Graaf Hendrik van
Nassau ... bevindt zich bij het leger van Mansfeld.54
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15. Titelpagina van Wassenaers halfjaarlijks nieuwsoverzicht dat van april
1625 tot oktober 1625 loopt, met
een afbeelding van Maurits’ sterfbed
en het ontzet van Neuburg in de
Palts door Christiaan IV van
Denemarken. Foto: UB Utrecht.

Mansfeld was er in 1622 in geslaagd Bergen op Zoom samen met Maurits vanuit
Tilburg te ontzetten en zou er, zo dacht men aan staatse zijde, wel in slagen het karwei ook dit maal te klaren, maar dat pakte heel anders uit. De staatsen zagen optimistisch over het hoofd, dat de omstandigheden in Breda en daarbuiten veel ongunstiger waren dan in de Scheldestad drie jaar eerder. Breda lag veel meer geïsoleerd
dan Bergen, dat vanuit Zeeland bevoorraad kon worden. Bovendien, de soldaten die
Jacobus I van Groot-Brittannië aan Mansfeld ter beschikking had gesteld, waren ziekelijk en ongeoefend. Ze stierven bij bosjes, voordat ze een schot hadden gelost. De
koning was niet erg geïnteresseerd in het ontzet van Breda. Daarbij kwam de ziekte
en dood van zowel Jacobus I als van prins Maurits.
r. 202. De mededeling, dat de meer dan 5000 wagens onder Mansfeld en
Halberstadt in de Langstraat dagelijks fl. 10.000 kostten, heb ik verder alleen gevonden in een bericht uit het leger voor Breda van 12 april. Er is daar overigens sprake
van 6000 wagens en de namen van de twee bevelhebbers wordt er niet genoemd (St.
17, p. 3).
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De vertaling van Genneker=Brandt
(indeling in alinea’s volgens l’ Horrible)
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Het is alom bekend, dat er lange tijd geruchten gecirculeerd hebben, dat er
in de omgeving van Breda een of ander veldgeschreeuw te horen zou zijn
geweest en een jammerlijk geklaag, waardoor veel mensen doodsbang
zijn geworden en dat vooral in het leger van de markies, dat voor genoemde stad
ligt. Kort daarop had de geruchtmakende onderneming plaats die wij u hier naar
behoren zullen vertellen.
Omstreeks 1 maart heeft een waaghals, die verstand van brandbommen had, het
plan opgevat iets gedenkwaardigs tegen den vijand te ondernemen. Hij wist
daarbij zijn rol heel aardig te spelen en zich voor te doen als pro-Spaans.
Hij stelde zich ter beschikking voor allerlei karweitjes in de buurt van
de kerk van Ginneken, die de markies had laten inrichten als algemeen
voedselmagazijn. Hij had daar een grote hoeveelheid tarwe, rogge, meel, kaas,
boter, spek, olie enz. en alles wat verder tot levensonderhoud zou kunnen
dienen bijeen laten brengen.
Deze man, die deed alsof hij een vijand van de Hollanders was, bedacht iedere
dag, hoe hij zijn plan zou kunnen uitvoeren, iets wat hem dikwijls onmogelijk
scheen door de grote hoeveelheid wachters en het grote aantal commiezen met
hun opzichters, die deze plaats bewaakten. Zo begon hij op een gegeven ogenblik te
wanhopen. Het kwam zelfs zo ver, dat hij de moed helemaal liet zakken, omdat
hij besefte, wat voor groot gevaar hij liep. Hij voelde zich vooral wanhopig op een
nacht, toen hij juist met de uitvoering van zijn werk begonnen was.
Er werd ik weet niet wat voor alarm gegeven, zodat het hele leger in rep en roer
was, waarbij ze ieder arresteerden die ze niet vertrouwden.
Gelukkigerwijze had hij op dat ogenblik niets bij zich waardoor hun wantrouwen
zou kunnen worden gewekt. Dit gaf hem nieuwe moed, want hij
dacht, dat niemand hem zou kunnen verraden, of het moest zijn eigen mond
zijn.
Toen hij alles goed onderzocht had, sloeg hij zijn slag, waartoe de paasdagen
hem zeer gelegen kwamen. Want terwijl enkele van de opzichters te biechten en
te communie gingen, waarbij ze hun trouwe dienaar in het magazijn achterlieten
om erop te letten, dat de kat niet aan het spek zou zitten,
legde hij heel nauwkeurig enkele brandbommen in ’n hoek waar de
commies zijn hooi en stro bewaarde. Daar in de buurt stonden enkele zijden
spek en vaten olie. Hij dacht, dat die de brand erg zouden aanwakkeren, zoals
ook is gebeurd.
Zo heeft hij het dan ook voor elkaar gekregen om de rol van de bedrieglijke
rietdekker te spelen, want de wind had het rieten dak van de kerk afgewaaid,
zodat de levensmiddelen nat werden. Met een lange ladder klom hij erop, terwijl hij een brandbom bij zich had, die gedurende enkele uren d.m.v. een
slagveer liep en dan lossprong en vlam vatte en al wat in de buurt was in
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lichterlaaie zette.
Een soortgelijke brandbom werd nog door een ander klaargemaakt om het
munitiemagazijn in de lucht te doen vliegen, maar alles werd er zo dooreen
gegooid, dat er nauwelijks iets wat voor de oorlogsvoering van belang was op zijn
plaats is blijven staan.
Nadat hij intussen nog enkele andere voorbereidingen had getroffen, die nuttig
waren ter uitvoering van dit karweitje, bereidde hij heel voorzichtig een langzaam
afgaande brandbom voor, zodat hij, voordat die ontbrandde, op een veilige
afstand kon zijn.
Dat bevorderde zijn operatie zo, dat er in de nacht een grote, snel om
zich heen slaande brand ontstond, die onmiddellijk een afschuwelijke
vlam liet zien. Terstond daarna werd er groot alarm gegeven, want ze
dachten, dat Mansfeld hun leger overvallen had.
Enkele marketensters, matrozen, voerlui en anderen liepen naar de brand en
de soldaten naar hun alarmposten. Alle officieren, ja zelfs de markies renden
heen en weer om bevel te geven, hoe de brand te blussen, maar tevergeefs,
want de verborgen brandbommen ontploften de een na de ander, zodat in het
begin niemand dichter bij de brand durfde te komen. En toen het een
uitslaande brand was geworden, was er geen redden meer aan. Daardoor is
niet alleen de kerk, maar zijn ook de omliggende huizen en woningen, die alle
voorzien waren van allerlei vorm van proviand, tot op de grond afgebrand,
zelfs de pastorie en enkele andere huizen vol levensmiddelen. Daardoor is
dan ook grote schade aangericht in het vijandelijke leger, want men rekent,
dat daar lagen opgeslagen meer dan:
22000 zakken tarwe
20000 zakken rogge
6000 zakken gerst
16000 zakken haver
4000 zakken erwten en bonen
400 zijden spek
200 tonnen olie
200 tonnen boter
300 repen stokvis
200 tonnen haring
200 tonnen pekelvlees
200 zakken zout
23000 kazen uit Limburg of het land van Herve met een partij Hollandse
kaas, veel honing en stroop en veel meel
Men schat, dat er zoveel proviand geweest is, dat het leger daarmee drie
maanden had kunnen worden gevoed. Dat alles is in één nacht in vlammen
opgegaan.
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Daar kwam nog bij, dat er een sterke wind stond, waardoor de brand
zo werd aangewakkerd, dat hij beetje bij beetje dicht bij het klooster
der jezuïeten kwam. Die vluchtten allemaal, maar hun kapel werd
gered.
Veel mensen werden door de brand gedood, want ze werden met geweld
gedwongen om die te blussen, ofschoon dat onmogelijk was. Het Bredase
garnizoen deed ook zijn best om met de grote “blaaspijpen” of kanonnen de
stenen van de kerk onderste boven te gooien. Daardoor kwamen veel van de
blussers om.
Toen dit gebeurd was, zonder dat er iets aan te veranderen viel, heeft de
markies onmiddellijk postboden naar alle provincies uitgestuurd om hen aan te
sporen om met z’n allen weer eens vrijgevig te zijn om hun magazijn opnieuw
te provianderen. Maar dat lijkt onmogelijk, want de paarden zijn totaal uitgeput,
het ene door het konvooieren, het andere doordat er voortdurend alarm is.
De volgende dag heeft de markies uit Ter Hage en Terheijden proviand naar
Ginneken laten brengen.
Want er gaat nauwelijks een nacht voorbij, of er is alarm, zodat het schijnt, dat
het geweeklaag, dat, naar men zegt, in de lucht te horen was, nu in het
vijandelijke leger wordt vernomen. In de nacht waarin de brand woedde is er
zo’n geschreeuw gehoord, dat het leek, of de wereld verging. Als dit nog maar
het begin is, hoe erg zal het einde dan niet zijn? Want er komt van alle kanten
zoveel krijgsvolk toegestroomd, als er gras op het veld staat.
Och, och!, die arme afgematte soldaten; ik ben bang, dat ze nog eens
overvallen en in de pan gehakt zullen worden. Het is
beklagenswaardig, dat ze in hun blinde fanatisme, zover uit Italië,
Spanje en Bourgondië zijn gekomen om in zo’n grote ellende op de
heide te sterven en door de vogels van het veld gedood te worden.
Men bedenke, dat ze eens de lieve kindertjes van hun moeder zijn
geweest.
Gedrukt naar de tekst uit Geertruidenberg op kosten van de auteur N.N.
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Slotbeschouwing
De exacte waarheid over wat er in Ginneken op 3 april 1625 gebeurde, zal wel
nooit aan het daglicht komen. Enkele zaken hebben we kunnen vaststellen, zoals de
datum van het gebeuren, de naam van de (hoofd)dader en de overdrijving van staatsgezinde zijde m.b.t. de verliezen aan mensenlevens, gebouwen en proviand. Maar
veel vragen blijven onbeantwoord of blijken slechts gedeeltelijk of onzeker te beantwoorden. Had de vuurwerker medeplichtigen en hoeveel? Zo ja, wat was hun normale beroep? Kwamen ze van buiten of waren het verraders binnen het koninklijke
leger? Ontstond de brand tegelijkertijd in het kerkgebouw en in het kruitmagazijn?
Hoeveel lag er precies opgeslagen en hoeveel ontkwam er aan de aanslag en in wat
voor toestand? Was Spínola door onderschepte brieven op de hoogte van het plan?
Zo ja, waarom werd de vuurwerker niet meer gewantrouwd en liet men hem zo
lang zijn gang gaan? Waarom werd er niet meer elders opgeslagen en verborgen?
Brak de brand alleen uit in de kerk of ook in de belendende percelen zoals de pastorie en werden die ook als voedseldepot gebruikt?
Bij dit alles moet men opmerken, dat een onpartijdige berichtgeving ontbreekt.
Pro-staatse krantjes als de Stuttgarter Zeitungen en de Continuation uit Londen, die
soms een zekere onpartijdigheid nastreven, zetten af en toe de berichten uit beide
kampen, uit het kamp voor Breda/ Antwerpen/ Brussel en uit Roosendaal/
Waalwijk/ Dordt/ Den Haag, gewoon naast elkaar, zodat de lezer zelf zijn conclusies kan trekken. Desondanks wordt alles te veel in de sfeer van oorlogspropaganda
getrokken, waarbij opvalt, dat er van staatse zijde schromelijk werd overdreven, terwijl van koningsgezinde zijde er waarschijnlijk een tendens bestaat de verliezen te
minimaliseren en Spínola’s waakzaamheid te accentueren.
De staatse propaganda was een goed geöliede machine, die veel weerklank vond
in Noord- en West-Europa, waar de supermogendheid Spanje afgunst en naijver ondervond. Alles wat het aanzien van Spanje schaadde wordt daarom met gejuich begroet. Gemakkelijk stapte men over bedenkelijke feiten heen als de brandstichting in
een godshuis, een denkbeeld ontsproten aan het brein van de doodzieke Maurits. De
voornaamste overweging van staatse zijde was, dat de brand dienstigh was voor het
ontzet (zie de titel van het pamflet en r. 94). Het feit, dat de kerk voor profane doeleinden werd gebruikt, werd niet eens als verontschuldiging aangevoerd, want ieder
wist, dat ze na het beleg aan de ere- dienst zou worden teruggegeven. Tegen de
stroom van verdachtmakingen in de noordelijke pers had Spanje niet veel te bieden
behalve wat slordig gedrukte nieuwspamfletten vol onjuistheden uit Sevilla,
Valladolid en Barcelona. Degenen die de propaganda voor de staatse zaak van repliek
dienden waren voornamelijk Zuidnederlanders als de kaartmaker-courantier
Verhoeven en de jezuïet Scribani, wiens Hollandsche Apocalypsis in het noorden werd
verboden als zijnde “een seditieus boexcken”. Brabant kon zich verweren zoveel het
wilde, het noorden had machtige bondgenoten en kon zich veroorloven leugenachtig en onverdraagzaam te zijn.55
Juist met Pasen 1625 ging Bahia, de toenmalige hoofdstad van Brazilië, voor de
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Hollanders verloren. Ginneken was dus een opkikkertje, waarvan de betekenis
schaamteloos werd overdreven. 1625 was geen gunstig jaar voor de zaak van de
Opstand. Daar kon zelfs Piet Heyn niets aan veranderen. Hij moest nog drie jaar
wachten, voordat hij zijn slag kon slaan.56 Toch veroorzaakte de Ginneker Brand in
die tijd veel opzien, meer dan de verrassing door het Turfschip in 1590. Dit komt
gedeeltelijk, doordat verrassingen niet zeldzaam waren in een tijdsgewricht waarin
het vestingwezen nog niet tot volle ontwikkeling was gekomen, gedeeltelijk doordat
in 1590 het periodieke krantenwezen niet bestond. Het belangrijkste nieuws werd
medegedeeld door Einzelzeitungen of nieuwspamfletten. Pas tijdens het Twaalfjarig
Bestand kwam de periodiciteit van de grond. Het internationale nieuws had daarbij
een streepje voor op het nationale en lokale. De buitenlandse pers besteedde veel
aandacht aan de strijd van de Staten-Generaal tegen het machtige Spanje. De vertalers en bewerkers in het Frans, Duits en Engels van Genneker=Brandt namen niet alle
onduidelijkheden klakkeloos eruit over, maar wisten die uit eerdere berichten aan te
vullen en te corrigeren. De bewerkers in het Frans en Engels verbeterden de redactie
en de stijl, die gekenmerkt werd door een gebrek aan duidelijkheid en lintwormzinnen met een overvloed aan latiniserende tegenwoordig-deelwoordconstructies.
Ofschoon deze aanvullingen en verbeteringen waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar
geschiedden, zijn er toch bepaalde overeenkomsten, wat de verdeling in alinea’s betreft en de veel plaats in beslag nemende opsomming van de verliezen. Dit doet de
vraag rijzen, of er soms een meer uitgebreide Nederlandse versie voor journalistiek
gebruik in binnen- en buitenland bestond, waarvan dan Genneker= Brandt slechts een
uittreksel zou zijn. In 1624-25 waren de Nederlanden en Breda voortdurend in het
nieuws zoals thans Kosovo en Oost-Timor. Van de andere kant verbaast het, dat de
eigentijdse geschiedschrijving over het beleg van Breda tot in de achttiende eeuw toe
genoegen neemt met het anekdotische karakter van het krantennieuws uit de jaren
1624-25. Achtergronden worden niet onthuld, een duidelijke lijn valt niet te ontwaren.
Wat mij vooral geboeid heeft in Genneker=Brandt is het taalkundige aspect. We
hebben hier te maken met een stukje kleurrijk Nederlands uit het begin van de zeventiende eeuw, dat ons weer eens duidelijk maakt, hoezeer het toenmalige taalgebruik van het huidige verschilt. Allerlei woorden en uitdrukkingen, die alleen nog in
dialecten voorkomen of geheel verdwenen zijn of waarvan de betekenis is verschoven, hoorden nog tot het algemene taalgebruik, evenals ingewikkelde zinsconstructies geïnspireerd op de Ciceroniaanse periode en de stijl van Romaanse talen als het
Frans, het gebruik van bastaardwoorden in plaats van woorden van Germaanse oorsprong in het moderne Nederlands of omgekeerd het gebruik van uitdrukkingen van
Nederlandse stam, waar thans vreemde woorden algemeen gangbaar zijn. Was de
schrijver een Bredanaar? Sommige woorden als allenxkens (r. 149)57 en bastaardwoorden als remedieren (r. 162) doen een Zuidnederlandse herkomst vermoeden, maar er is
te weinig bewijsmateriaal om tot een Bredase herkomst te besluiten.
Wel wil ik wijzen op de betekenis voor de dialectstudie van samenspraken en
woordenboekjes als de zestalige Colloquia (1583) van Heyndricx te Antwerpen58 en
van krantjes als Verhoevens Nieuwe Tijdingen. Geschreven in het Antwerps van
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1624-25, bevatten ze een schat aan gegevens voor de studie van het Bredaas van heden, een bron verwaarloosd door mensen als Jacob H. Hoeufft in zijn Proeve van
Bredaasch Taal-eigen (1836).59 We hebben hier te maken met een stukje gesunkenes
Kulturgut. Wat toen deftig Antwerps was, is nu plat Bredaas. Toch is het goudeneeuwse Nederlands soms moeilijk te verstaan. Vergissingen liggen ook voor de historicus op de loer. Zonder de hulp van het WNT en de vertalende bewerkingen in het
Duits, Frans en Engels zou ik een enkele keer op een dwaalspoor zijn gekomen.
Moge dit artikel een bescheiden bijdrage leveren tot het oplossen van taalkundige
problemen waarmee de liefhebber van het plaatselijke verleden zich somtijds geconfronteerd ziet.

AANTEKENINGEN
Afkortingen:
A. In de tekst:
AfbB.

Afbeeldinge en kort ver=/hael der Belegeringe van de Stadt/Breda onder ’t beleyt der Marquis Spinola
(A’dam: Claes Jansz. Visscher, 1624) [Kaart; de beschrijving gaat tot 31 augustus]. Zie VoG. II
7.

BelBrD.

BELEGERING/ VAN/ BREDA/ onder tbeleyt des Marquis Spinola/ begonnen den 27. Augusti
1624// Nieu-gecorrigeerde.. . Caerte (A’dam: Claes Jansz. Visscher, 1625). [Beschrijving gaat tot
kort na 3 april]. Zie VoG. II 10.

Beschr.

Beschreibung des angerichten Brands im Spanischen Läger durch ein Stadischen Ingenieur (z.pl., n. dr.).
Zie VoB. 121, n. 262.

Gen.

Genneker=Brandt,/Dienstig tot het ontzet der/STADT BREDA (z.pl., n. dr.). Stockholm,
Krigsarkivet, Utländska Krigsplaner, III 6 e. [Prentpamflet in de vorm van een gefigureerde vogelvluchtkaart met beschrijving]

H

Hondius-kaart ObsBrH. (zie aldaar). H 24, 43 enz. betekent de nummers 24 enz. op de
Hondius-kaart.

Hor.

L’HORRIBLE ET ESPOVVEN-/TABLE EMBRASEMENT/ Fait en l’armee du Marquis de
Spinola/ Pour secourir la ville de Breda ... (Paris 1625) (pamflet). Zie VoB. 121 n. 269.

KorteB.

Korte beschrijvinghe van de/ Stadt en Lande Breda, met de belegheringe/vanden Marquis Spinola, 28ten
Augusti 1624. (’s-Gravenhage: Henr. Hondius, 1624). (Kaart; de beschrijving gaat tot 15 oktober 1624). Zie VoG. II 26.

MB 16

April 7. Numb. 16./ THE/ CONTINVATION/ OF OVR WEEKLY/ Newes…../CONTAINING/……/The Continuation of the Siege of Breda….. ( London: Printed for Mercurius
Britannicus,1625). Zie VoB. 105.
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MB 17

April 14. Numb. 17./ The continuation of our VVeekely Newes/... The resolution which the States
Generall of the/ vnited Prouinces haue taken for the rescuing/of the Towne of Breda (London:
Mercurius Britannicus, 1625).

MB 18

April 21. Numb. 18./ THE/ CONTINVATION/ OF OVR WEEKLY/ Newes……/
Relating/……./ A particular Relation of the Firing of Spinolas Muni-/tion, with the quantitie and
qualitie of the/ Victuals consumed./…..(London: Mercurius Britannicus, 1625).(Naar dit nummer
wordt steeds verwezen met de afkorting MB, gevolgd door het nummer van de bladzijde, voorafgegaan door de letter p.).

NT 29

[Nieuwe Tijdinghe] XXIX/ Tijdinghe van t’ghene datter/ ghepasseert is in s’Conincx/ Legher voor
Breda./ …/ Eerst Ghedruckt den 11. Appril. 1625,/ T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeven. Zie
VoB. 105, VoG. II 31.

ObsBrH.

OBSIDIO BREDAE/ Per Ambrosium Spinolam/ Anno D. 1624 (A’dam: Henry Hondius, 1624).
Zie VoG. II 32.

Otten

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

St.

Zie aantekening 30. Geraadpleegde nummers: 16 (16-4) [4 betekent april 1625], 17 (23-4), 18
(30-4) en 19 (7 mei 1625). Zie VoG. II 40.

VoB.

S.A. Vosters, Breda in het wereldnieuws (Delft, 1987).

VoG.

S.A. Vosters, Het Beleg en de Overgave van Breda, deel I De Ontwikkeling van het motief; deel II
Supplement op deel I. Publicatiereeks GAB , Studies 8 (1993).

Vray

Le vray portraict de la ville de Breda auec toutes les nouuelles fortifications que l’on a faictes….(Paris,
1625). Zie VoG. II 44.

Was.

T’ NEGHENSTE DEEL,/ of t’ Vervolgh van het Historisch Verhael aller gedenckwaardighe/ geschiedenissen, die……/ van April….1625, tot October toe, voorgevallen sijn/…../ door Nicolaus à
Wassenaer…. (A’dam, dec. 1625). Zie aantekening 37 en VoG II 44.

WNT

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 37 delen, genummerd I tot XXV (1882 -heden), reprografische herdruk (’s-Gravenhage, 1993).
De delen XXVI en XXVII verschenen in 1996 (tot zicht).

B.

In de aantekeningen:
(Het nummer van de aantekening staat achter de afkorting)
Abel. (40), Barry (48), Bellus (42), Cap. (34), CéspA (36), CéspB (36), Cont. (41), Dahl (28), DunW.
(16), EncId. (32 r. 133), Ensz (42), Gage (48), GreiK. (29), HObs. (44), HSitio (44), HWP (32 r. 138),
JutB. (29), Kalf (14), Khev. (40), MerGB. (40). MHG (12), Pieri (39), Sera. (35), SomL. (34), StAm.
(38), Veen (32 r.14)

C.

Overige afkortingen:
ARA
GAB

Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Gemeentearchief, Breda
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Stockholm, Krigsarkivet, Utländska krigsplaner, III 6 g (omsingeling), III 6 e (kerkbrand). De heer M.V.
Dorigo is als natuurkundige verbonden aan het Ministerie van Economische Zaken. Uit hoofde van zijn
beroep reist hij veel naar buitenlandse hoofdsteden. Als liefhebber van oude kaarten heeft hij de goede
gewoonte daarnaar te speuren in archieven, bibliotheken en winkels. Hij ontdekte in het Krigsarkivet
nog een beter exemplaar van de Nederlandstalige kaart BelSB, die gaat tot 2 oktober 1624 (Frederik
Muller 1575). De kaart in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam is linksboven zwaar beschadigd. Met
de ontdekking van de Stockholmse kaarten is opnieuw de betekenis onderstreept van Zweden voor de
studie van Nederlandse kaarten en krantjes uit de tweede helft van de Tachtigjarige oorlog: Folke Dahl,
Dutch Corantos 1613-1650 [at] Göteborgs Stadtbibliothek …. (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1946)
Op de Stockholmse kaart staat tussen de kwartieren van Teteringen en Terheijden ”27 Reuter Corps de
Gardie”, een aanwijzing die ik op geen enkele andere kaart van het Spinola-beleg heb kunnen vinden.
Wel staan op een kaart uit Abelinus’ Theatrum europaeum (1643) (Abel.) onder K van “Erklärung der
Buchstaben und Ziffern” de woorden “Reuter Quartier”. Zie VoB. 97. Vergelijk VoG. II 7. Hier slaat
het op het ruiterkamp van Salazar te Ulvenhout (nr. 38). De aanduiding op de Stockholmse kaart moet
slaan op het Nieuwe Kwartier, dat Spínola tijdelijk inrichtte in het noorden van de Vucht nabij de
Monnicxhof, toen Maurits in oktober 1624 probeerde Breda vanuit Made met approches (naderingsloopgraven) in de Houtse akkers te ontzetten. Zie hiervoor de Visscher-kaart BelBr. onder nr. 20 (VoG.
II 10). Het woord Reuter voor Reiter is Zuidduits en wordt ook gebruikt als woord voor een rek om
landbouwgewassen op te drogen. De uitdrukking corps de garde werd uit het Frans overgenomen en betekende hoofdwacht.
Otten, 51-52.
F.A. Brekelmans, Kasteel Bouvigne, Hoogheemraadschapshuis (Breda, 1977). Over het beleg zie 7, 33 en 35.
Door het beleg van Spínola kon Maurits zijn landgoed niet meer bereiken, terwijl zijn opvolger Frederik
Hendrik pas tijdens het beleg van 1637 aan het landgoed kon toekomen, toen hij zijn intrek in een naburige boerderij (Grimhuysen?) nam.Tijdens het beleg door Spinola verbleef de koninklijke intendance
onder Vicencio Lasaña op Boeverijen, waar op de benedenverdieping de pestlijders werden verpleegd.
(VoG. 257) De markies zelf verkoos het temidden van zijn soldaten op de Bieberg bij Overakker te verblijven.
A. van Eck, De bonte historie van Breda (Gem. Breda, 1946)200-202. Cf. Otten, 143.
WNT XII 213. In het Nederlands voor het eerst in 1603 gedokumenteerd. De Portiuskaart berust in het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag, Genie, Plans van vestingen B 198. Het GAB heeft een goede kopie
op ware grootte met transcriptie van de op de kaart aangebrachte tekst. Het maliespel staat afgebeeld in:
Martin Royalton-Kisch, Adriaen van de Venne’s Album (London, 1988)202-203.
Otten, 39.
De naam Buerstede werd in 1330 voor het eerst vermeld. Zie: Otten, 22.
ObsBrH. is een strikt militaire kaart, terwijl het Stockholmse plan meer een burgerlijke indruk maakt,
met veel belangstelling voor huizen en afzonderlijke gebouwen. Welke bronnen daarbij gebruikt zijn, is
niet geheel duidelijk. We kunnen hierbij denken aan de Nederlandstalige Hondiuskaart KorteB., die in
Den Haag werd uitgeven, of de in Parijs uitgegeven Franstalige Vray-kaart. Deze laatste kaart was overigens een copie van de Hondiuskaart: VoG. II 26, 44. De Vray-kaart werd gegraveerd door de Fransman
Jean de Courbes, die meestal in Madrid woonde en een van de bekendste portretten van de beroemde
dichter Lope de Vega maakte (1630). Van 1622 tot 1627 vertoefde hij in Frankrijk, waar hij de opdracht
voor de Breda-kaart kreeg. In Madrid werkte hij met de Nederlandse etser Alardo de Popma samen. Zie
hiervoor: Antonio Gallego, Historia del grabado en España (Madrid, 1979)155-160.
KorteB. en Vray hebben dezelfde OZO oriëntatie als ObsBrH. Omdat op de beide eerste kaarten alleen
de verdedigingswerken staan aangegeven, vermoed ik dat de ObsBr. waar wel een stratenplan voorkomt,
de hoofdbron van de Stockholmse kaart is. Het stratenplan verschijnt overigens voor het eerst op de
Amsterdamse Visscher-kaarten van het type BelBrH.: VoG. II 10. Ten noorden van de Boschstraat staat
de windroos aangegeven met de aanduidingen: merid. (het zuiden), occid. (het westen), sebtent. (het noorden) en orie. (het oosten).
L. Merkelbach van Enkhuizen en A. Hallema, Geschiedenis der Gemeente Ginneken en Bavel (Utrecht,
1941)64-67, 307-309.(MHG.). Tot blz. 114 is eerstgenoemde de auteur, daarna Hallema.
VoG. II p. 70 n. 110; p. 165 n. 31. De onderstreepte titels en namen zijn op de kaart in de romein gezet,
de rest in gotische letters.
MHG. 64-67, 307-309. Zie ook: W. Bonekamp en M. Scheepers, Wandelen tussen Grimhuysen en
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

Wolfslaar. 2. Uitgave Heemkundekring Paulus van Daesdonck (1987)30-31. Ook op Vray en KorteB.
staat Grimhuysen wél aangegeven en niet de eigenlijke naam Ulvenhout. Thans herinnert eraan de naam
Grimhuysenstraat, waarvan het verlengde, de “Bosrand”, naar het Ulvenhoutse bos voert. Een foto van
het poortje van Grimhuysen staat afgebeeld in: Jan Kalf, De monumenten in de voormalige Baronie van Breda
(Utrecht, 1912)259-260. (Kalf).
S.A. Vosters, ‘Gheeraerdt Vorselman, eulogist of Doña Mencia de Mendoza’ , in: Humanistica Lovaniensia
38 (1989)158. Zie ook: GesBr. I 141, 152-156, 278; II 221, 268. En A. Carmiggelt e.a., ‘Het klooster
Sint-Catharinadal. Archeologie, bouwhistorie en geschiedenis’, in: Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek
in Breda, 2 (Den Haag, 1995).
D.R. Duncker en H. Weisz, Het hertogdom Brabant in kaart en prent (Tielt/Bussum, 1983)16, 18, 35, 42,
56. (DunW.).
Met weglating van de oostelijke en zuidelijke randgebieden en vervanging van het inzetstuk Bergen op
Zoom linksboven door het inzetstuk Breda uit het weggevallen deel te voorzien van het Duitse opschrift
Abrisz der Belagerung Breda gebeurde dit in de Mercurius Gallobelgicus, een aflevering van een in Keulen gedrukte Latijnse Messrelation, die de belangrijkste gebeurtenissen van herfst 1624 tot het voorjaar 1625 beschrijft. De kaart komt ook voor tussen de titelpagina en pagina 3 van een Duitstalige Messrelation met de
Latijnse titel: RELATIONIS HISTORICAE / SEMESTRALIS CONTINUATIO./ Jacobi Franci [=S.
Latomus], die eveneens nieuws vertelt geschied tussen de herfstmesse van 1624 en de voorjaarsmesse van
1625. De titel luidt eveneens: Abrisz der Belagerung Breda (VoG. II 27,30).
De kaart Dioecesis episcopatvs Antwerpiensis maakt deel uit van Le Gran Théâtre secret du Duché de Brabant
(’s-Gravenhage, 1729) II tegenover pagina 1. Zie ook: R. van Uytven in: Gemeentekrediet van België.
Driemaandelijks Tijdschrift, XXXV, nr. 135 (jan. 1981)186-187. Vergelijk: MHG. 63. Over Malderus zie
Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen, 4 (Elsevier Sequioa, 1974)241.
Blaeu, De grote Atlas van de wereld in de 17de eeuw, ed. John Goss (Lisse, 1991)18-19, 70-71, 11; 66-67.
Zie ook: Dunw. 88-89. Volgens MHG. 64 kwam de kaart van Langren omstreeks 1650 tot stand.
Otten, 54.
Otten, 46.
Dunw. 75. Op pagina 74 wordt het jaar 1648 genoemd (1) als publicatiedatum van de Atlas Minor, (2)
als geboortejaar van de cartograaf/uitgever Nicolaes Visscher II. Op pagina 104 wordt vermeld, dat hij in
1649 werd geboren en dat de uitgaven van de Atlas Minor tussen 1689 en1697 verschenen, reden waarom ik het eerstgenoemde jaartal als de werkelijke verschijningsdatum van de op pagina 74 afgedrukte
kaart beschouw. Op latere kaarten is de ‘correctie’ Blauwe Kamer voor Nieuw Klooster meestal doorgevoerd: DunW. 124, 133 en 139, maar 134 (N.K.) , 153 (Boeimeer). Op een kaart uit 1841 (p. 158) zijn
geen plaatsnamen meer tussen Breda en Galder te vinden. Op de Italiaanse kaart Assedio di Breda dal M.se
SPINOLA 27 Ag[os]to 1624, in Gualdo tussen p. 114 en 115 (VoG II 22) wordt N.K. vertaald als Moncio
nuouo.
MHG. 64. DunW. 124.
Mededeling van dr. F. Brekelmans. Over de Blauwe Kamer zie de bijdragen van Brekelmans in de jaarboeken van De Oranjeboom XI, 42, XIII, 122 en XVIII, 104. Zie verder ook: G.F. Blom en J. van Steen,
Schoondonck, de geschiedenis van een Brabantse boerderij (Medisch centrum de Klokkenberg, 1993) 4-7 en
21-23. Op pagina 20 staat de merkwaardige zin te lezen: “In opdracht van Frederik Hendrik slaat graaf
Hendrik van Nassau op 21 juli 1637 het beleg rond Breda”. De bedoeling zal wel zijn: “In opdracht van
de Staten Generaal slaat prins Frederik Hendrik, graaf van Nassau, eerder genaamd Hendrik of Hendrik
Frederik van Nasau…… “
Otten, 46. Voor verder informatie over deze landgoederen ten zuiden van Breda zie: Dr. Karel
Leenders, Landinrichtingsrapport Ulvenhout-Galder, uitgegeven door de Commissie Landinrichting Markdal
in 1999.
VoB. 51-55.
MB p. 15. De in het vervolg gebruikte afkorting r., gevolgd door een cijfer, slaat op de door mij aangebrachte verdeling in regels in de tekst van Genneker=Brandt en de daarmee overeenkomstige regels in de
vertalende bewerkingen.
Dutch Corantos, 1613-1650 [at] Göteborgs Stadbibliothek, a bibliography …. by Folke Dahl, (’s-Gravenhage,
1946)145 e.v. (Dahl).
W.J.F. Juten, ‘Beleg van Breda. 1625’, in: Taxandria V (1899)214-221 (JutB.) heeft de tekst uitgegeven
van een kopie die Cuypers-Van Velthoven had gemaakt van de Lyonese editie. Er zijn daarbij enkele

106
Jaarboek De Oranjeboom 52 (1999)

30.

31.

32.

schrijf- of drukfouten ingeslopen: op de titelpagina Jounte moet zijn Jouxte, een Middelfrans woord uit
Lat. juxta, modern Frans selon (volgens): A.J. Greimas, T.M. Keane, Dictionnaire du Moyen Français (Paris,
1992)371. (GreiK.). JutB. 216, 4e alinea, r. 1: May moet zijn Mars; 220, r. 11 aius (?) moet zijn ains,
Middelfrans woord, dat maar betekent, uit Lat. antius, vergrotende trap van ante: GreiK. 18. JutB. 215
noemt het boekje, waarvan Cuypers-Van Velthoven een exemplaar bezat, uiterst zeldzaam en vermeldt
een ander exemplaar dat zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindt. Hallema (MHG. 347348) signaleert exemplaren in het ARA in Den Haag en in Brussel en citeert enkele passages uit het
nieuwspamflet in een gedeeltelijk gemoderniseerde spelling. Het is echter niet zo zeldzaam als Juten en
Hallema beweren. In VoB. 121 nr. 269 noem ik drie exemplaren van de Parijse editie die in de
Bibliothèque Nationale te Parijs aanwezig zijn. Daaraan kan nog worden toegevoegd plaatsnr. 4613 uit
dezelfde bibliotheek. In mijn collatie gebruik ik exemplaar nr. Mz. 4884, waarvan ik een fotocopie bezit.
Ik heb geen exemplaren van de Lyonese editie geraadpleegd, waar op de titelpagina zou staan: Arrivé le
cinquiesme May 1625 en waar ook in de tekst May in plaats van Mars wordt genoemd. Zie JutB. 216 (eerder genoemd).
Zeitungen/Des MDCXXV. Jahres….. (Stuttgart-Rösslin), nr. 19, p. 8. (St.). Spellingwijzigingen: zubereitet, Magasin (r. 61-62). Weglating van slotbericht en van r. 22-27 (=T3 en begin T4). Verkorting: dieser
Spion wordt er (r. 56). Verandering van volgorde: bestellt (r. 88), wider davon in plaats van davon und wider
(r. 91-92). Toevoeging van solches na Munition (r. 88). Afkeer van bastaardwoorden: retterirn (r. 92, 129),
remidirn (r. 80), referirt (r. 129).
Ik heb mijn transcriptie met die van Hallema (MHG. 348-349) vergeleken en daarbij enkele drukfouten
van dit laatste afschrift kunnen corrigeren: alinea 1, r. 6: Uberschiffer moet zijn Überläuffer, alinea 3, r. -6:
derffen moet zijn dörffen, r.-3 Canon der Enten moet zijn Canonder Enden, alinea 4, r. -6: Staven moet zijn
Staden.
r. 1 bey kurtzer Zeit, vergelijk vnlangst (St.).
r. 4-5 Veldt=geschrey betekent geschreeuw dat over de velden klinkt (bij Vondel): WNT XVIII 1547 (5).
In de rei ‘O Kerstnacht’ in de Gijsbrecht, vers 911, wordt in verband met de moord op de Onnozele
Kinderen gesproken van een stadt- en lantgeschrey. Vondel kende misschien het pamflet Genneker=Brandt:
VoG. I 108.
r. 11 exploit betekent geruchtmakende onderneming: WNT III 4323, vergelijk r. 31 = plan . V.L. =ulieden=u.
r. 14 Avonturier, uit Frans aventurier, betekende (1) huurling, huursoldaat die zijn fortuin zoekt door
middel van de oorlog; (2) waaghals WNT II 779 (1a); Sup. 2259. Beschreibung verkiest dit laatste woord
vanwege de duidelijkheid: Waghals. Ndl. waaghals komt al in 1483 voor als samenstelling bestaande uit
een werkwoordstam en een zelfstandig naamwoord, vergelijk brekebeen. Uit Pelegromius (1563) en
Hadrianus Julius (1587) blijkt, dat het woord er als synoniem van aventurier werd beschouwd.
Middelnederduits: wagehals: WNT XXIV 27-30. P.A.F. van Veen, Etymologisch woordenboek (Utrecht,
1990)808. (Veen).
r. 14 practicirt, vergelijk r. 29 practiseerde. Duits praktizieren = uitvoeren, uitdenken, in de praktijk brengen.
Nederlands praktizeeren = beramen, overleggen, ’t aanleggen, bedenken (WNT XII 3867-3868 (3,5)). In
modern Nederlands wordt hier de geassimileerde vorm prakkezeren gebruikt: WNT XII 3857 (I 2): bedenken, uitdenken, overwegen; vergelijk r. 74.
r. 16 verschlagenen = sluwe; vergelijk arglistigen (St.).
r. 16-17 (T 2). De Duitse vertaler en bewerker was er blijkbaar niet zeker van, hoe hij Vyer-wercker
moest vertolken. Hij zet daarom een aantal synoniemen naast elkaar: Büchsenmeister, Ingenieurs oder
Fewerwercker.
r. 18 ende hem als vyant houdende, d.w.z. zich uitgevende voor vijand van de staatsgezinden. Het wederkerend voornaamwoord zich is door de vertalers van de Statenbijbel (1626-1637) aan het Hoogduits ontleend om verwarring te voorkomen met de persoonlijke voornaamwoorden hem, haar, hen, enz.
r. 22 verordineert hadde voor = had laten inrichten als: WNT XX (1) 1771 (doc. 1525).
r. 23 Magazijn uit Arabisch machâzin, meervoud van machzân (opslagplaats, depot), met het plaatsaanduidende voorvoegsel ma- bij het werkwoord chazana (hij sloeg op, hij borg op), Italiaans magazzino, Spaans
almacén: Veen 461. WNT IX 88 acht afleiding uit meervoud machâzin minder waarschijnlijk vanwege de
klemtoon. Vergelijk r. 167.
r. 23 Vivres = levensmiddelen, vergelijk r. 124 en r. 175. Dit woord, dat gedocumenteerd is van 1591 tot
1954, werd in de zeventiende eeuw gebruikt voor (1) leeftocht, mondvoorraad, vooral in het leger en in
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de scheepvaart; (2) toevoer van levensmiddelen: WNT XXI 1286-1288. De oudste documentatie van levensmiddelen is van 1652 als levens Middelen. Alle andere citaten zijn vanaf 1818: WNT VIII 1802-1803.
Beschreibung gebruikt het woord Profiand (r. 35) van middeleeuws Latijn pro vivenda = recht op dagelijks
rantsoen: Veen 605. Nederlands proviand, oudste plaats 1476, wordt beschouwd als een ontlening aan het
Duits: WNT VIII, 4552. De etymologische juiste spelling met v ook in St.
r. 28-29 geconterfeyten vyandt. Nederlands gekonterfeit = gespeeld, geveinsd, nagebootst, niet echt, vergelijk
r. 17-18: “waer toe [hij] sijn personagie seer aerdig wist te speelen”, d.w.z. hij speelde zijn rol heel aardig. Men sprak van : “Den gek konterfeyten” (voor gek spelen, 1539): WNT VII 5311-5312 (1 a).
r. 35-36 so eine Kirch, vertaald in modern Duits: das eine Kirche war. Voor het gebruik van so als betrekkelijk voornaamwoord vergelijk het Skandinavische som (die, dat). Aan het voornaamwoordelijk gebruik
van so herinneren in het moderne Duits uitdrukkingen als: das sind so Sachen (dat zijn zo van die dingen).
r. 35 Comijsen met hare Conduteurs: kommiezen met hun opzichters werden dikwijls in een adem genoemd, zo in een plakkaat van 1599. De opzichters in een oorlogsmagazijn heetten commiezen en hun
ondergeschikten conducteurs: WNT III 2109-2110 (3), 2077-2078 (a).
r. 45 alarm, afgeleid van het Italiaanse all’arme, of het Spaanse al arma, of het Franse à l’arme, modern
Frans aux armes; noodkreet bij gevaar, waarvoor ook de roep “Te wapen” werd gebruikt: WNT II 9091; vergelijk WNT Sup. 887; vergelijk r. 101, 104, 110, 171, 175. De herhaling van het woord alarm
dient om de zogenaamde sfeer van angst in het vijandelijke leger te onderstrepen.
r. 46 in roeren was = in heftige beroering was, in rep en roer was: WNT XIII 790 (3).
r. 47 vattende alles by den kop = ieder in hechtenis nemende: WNT VII 5480. Vergelijk Hor. 5: “on se
saisit & asseura de tous ceux“, vergelijk MB p. 16: “were all such persons……clapt vp, and layde in
Prison”, zinspeling op de uitdrukking: ”to clap into jail” (achter slot en grendel zetten).
r. 50 niet: wij zouden hier de genitivus niets gebruiken: WNT IX 1956, 1942-1944 (A).
r. 57 auszgesehen = bekeken had; vergelijk ersehen (St.).
r. 59 gangen = gegaan waren.
r. 60 Fewerkugeln (vuurkogels). Over de vuurkogels, een Poolse vinding uit 1565, zie VoG. I 64, 115.
Vermoedelijk betreft het hier niet deze in een oven verwarmde kogels, die op Breda werden afgevuurd,
en evenmin vuurpijlen of raketten; vergelijk de vertaling fusées in Hor. 6, 9. Volgens WNT XXIII,1425
betekent vuurkogel in de zeventiende en achttiende eeuw naast brandende kogel, vuurbal ook brandbom, wat hier wel de meest waarschijnlijke betekenis is. Vergelijk Vyer-ballen (r. 67, 115): ronde brandkogel gevuld met een ontplofbare stof om gebouwen in brand te steken. Ze werden meestal afgeschoten:
WNT XXIII 1453-1454 (1a). De vuurballen die hier bedoeld zijn gingen af met een tijdmechanisme om
de pyrotechnicus gelegenheid te geven te ontsnappen.
r. 62 gedachtes = bedoeld, genoemd; vergelijk ermeltes (St.).
r. 61 Opsienders = opzichters, conducteurs, zie r. 35.
r. 62 te Biecht ende te Sacrament gingen: hier wordt gesuggereerd dat de Paepsche stouticheden door God
worden gestraft.
r. 62-63 desen haren getrouwen Dienaeri: dit wordt met sarcasme gezegd. De pyrotechnicus is slechts een
vermeend getrouwe dienaar van het koninklijke leger.
r. 64-65 om sorge te dragen dat de Kat het Speck niet en snoepen soude. Zinspeling op de uitdrukking “de kat
bij het spek zetten” of “op het spek binden”, d.w.z. iemand in de verleiding brengen of gelegenheid
geven om te snoepen of heimelijk te genieten. De opdracht van de vuurwerker was niet toezicht te houden, maar het dak te repareren. Misschien dachten de kommiezen, dat hij tijdens hun afwezigheid een
oogje in het zeil kon houden, maar, zo insinueert N.N., dan waren ze “bij de duivel te biechte”, een
uitdrukking bekend door het “doek der Spreekwoorden” (1559) van Pieter Brueghel de Oude. De bedoeling is hier, dat de ”trouwe dienaar” die belast was met het toezicht dit voor zijn eigen doeleinden
gebruikte, respectievelijk misbruikte. Het ”snoepen” is dan brandstichting of diefstal: WNT XIV 2380
(A 2); VII 1791; II 2553. Verschueren, Groot geïllustreerd woordenboek, ed. F. Claes (Antwerpen, 1991)
1821 no. 34. Tiziana Frati, Pieter Bruegel. Die Groszen Meister der Malerei (Uhlstein KunstBuch
1979)30. Hor. 6 vertaalt snoepen (modern Frans manger [en cachette], piquer de, chiper de) met emporter [le
lard] (meenemen [van het spek]). Wassenaer, die zich uitdrukt in minder bloemrijke taal, zegt nuchter
“dat hem de last van dit Provisie huys bevolen wiert” (Was. 4).
r. 72 wackeren = aanwakkeren: simplex pro composito.
r. 74-75 om den loosen decker te maken = om te spelen voor de doortrapte rietdekker. Hier wordt misschien gezinspeeld op de uitdrukking de dekker dienen, d.w.z. het moeten bekopen: C. Kruyskamp, Van
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Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, I (’s-Gravenhage, 1970)417. Zie ook WNT III 2383. Het
bijvoegelijk naamwoord loos, bekend uit het lied van het loze vissertje, betekent: onbetrouwbaar, bedrieglijk, vals: WNT VIII 2900 (7a). Maken in de betekenis van spelen voor komt ook voor in het Franse faire le
couvreur (Hor. 7) en in het Spaanse hacer el tonto (de gek uithangen). Was.4 maakt een woordspeling
m.b.t. het woord dekker: “om hem niet t’ ontdecken” [om zich niet te verraden] “was hy besich met het
dack te decken, dat door de Wint ontramponeert [gehavend] was”.
r. 75 vnd weiln; vergelijk Als auch (St., Toen ook).
r. 76 als desz Profiandhausz. Deze bijstelling bij der Kirchen staat in dezelfde tweede naamval als het woord
waar ze bij hoort. De vertaling luidt: “dat als voedseldepot dienst deed”.
r. 75-77 den wint hadde het Riet-dack vande Kerck ontbloot (afgewaaid). Ontbloten betekende onder andere:
van het nodige ontdoen; beroven: “De pauwen ontbloten de daken van stro“ (1660): WNT X 1820 (2).
r. 77 vorgangenen [Sturmwind] = die had plaatsgevonden.
r. 79-80 Vyer-werck = brandkogel, brandgranaat, verzamelnaam voor voorwerpen met lichtontvlambare
stof: WNT XXIII 1475 (2). Hier waarschijnlijk brandbom in de vorm van een tijdbom.
r. 80 auff Commisz zu remidirn auffn Schein = ogenschijnlijk op bestelling [in opdracht] te verhelpen; vergelijk auf Commisz zu wehren (…..tegen te gaan, St.).
r. 79-84 let op de uitgebreide omschrijving die nodig is om het begrip tijdbom tot uitdrukking te brengen. Een andere omschrijving: “ballen, bereit op een seckeren tyt, gaende met een vuyrslagh, gelyck de
horlogien, op alsulken ure, als sy gestelt worden” (Cap.345).
r. 85 gangen = gegangen ist = afgaat; vnd alsdann, vergelijk hernach (St.).
r. 86-87 om het Amunitie van Oorloge te doen opvliegen = om de oorlogsmunitie in de lucht te doen vliegen, op te blazen. Het woord ammunitie werd dikwijls gebruikt in samenhang met vivres en versien. Zo in
een Fries plakkaat van 1579: Dat een yegelyck hem met geboerlijcker noeddruft van viures ende amunitie versie:
WNT Sup. 1068, vergelijk r. 123-124: alles versien met alderhande Amunitie van Vijvres, waar Amunitie
voorraad betekent. Ook: amonitie van Oorloghe en Vivres (1622) en ammonitien van oorlog (1626): WNT
sup. 1069. Het woord ammunitie (krijgsvoorraad, -behoefte), vergelijk het Engelse ammunition, is een
volkse uitspraak van het woord munitie, ontstaan uit Franse lidwoordverbindingen als la munition, wat
werd opgevat als l’ammunition: WNT II 405-406, vergelijk Nederlandse woorden als lommer, noest en
nonkel, het Duitse Lärm van het Franse à l’arme.
r. 88 Ammunition. St. gebruikt hier de juistere vorm Munition.
r. 88-89 omgeschommelt = overhoop gehaald, door elkaar gegooid: WNT X 483 (1b).
r. 91 angangen = zou ontploffen.
r. 92 sich retterirn = zich terugtrekken, teruggaan; vergelijk lauffen (St.).
r. 98 op d’een zijde mocht zijn = zich uit de voeten zou kunnen maken, vergelijk Hor. 8 : “qu’il eust le
loisir de se retirer de l’autre coté” (het voornaamwoord se staat hier op de verkeerde regel).
r. 100 Ist also der Brand, vergelijk Das Fewr ist (St.).
r. 101 Alarm, vergelijk Lermen (St.).
r. 107 leschen, vergelijk löschen (St.). Soetelaer = marketenter, iemand die spijs en drank verkocht in het leger.
r. 109 in groszer Anzahl, vergelijk sehr vil (St.)
r. 109-110 Alarm plaetsen. Hor. 9 licht dit toe door te zeggen, dat de soldaten zich terugtrokken in hun
legerplaats, waar ze gewoon zijn zich op te stellen, wanneer er een of ander alarm wordt geblazen.
r. 111-112 der Feind wer vorhanden = dat de vijand in de buurt was.
r. 113-115 die Granaten sehr vmb sich geschlagen vnd niemand nechst sich nähern dörffen = de granaten hevige
ravage aanrichtten en niemand dichterbij durfde te komen.
r. 113 om ordere te stellen = om bevel te geven, vergelijk Hor. 9: “pour donner ordre”. Vergelijk WNT
XI 1472.
r. 114 sussen = blussen. Ik heb deze betekenis nergens gedocumenteerd gezien. Het klanknabootsende
woord sussen heeft de invloed ondergaan van het Franse cesser (doen ophouden): Veen 730.
r. 116 sich erhaben, vergelijk entstanden (St.).
r. 117-118 also dasz, vergelijk dergestalt dasz (St.).
r. 118-119 Logys vnd Pastorey, vergelijk Losamenter und Pfisterey (St.: logementen en bakkerij). Het neerlandisme “Pastorey”, Duits Pfarrambt, werd verkeerd begrepen.
r. 122 Logijsen = kwartieren, woningen, gebouwen, logementen. Een logies is een plaats waar iemand
tijdelijk verblijf houdt: WNT VIII 2628 (5, 6).
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r. 123-124 Amunitie van Vivres = voedselvoorraad, voorraad aan levensmiddelen.
r. 129 der Spion referirt, vergelijk der Thäter erzehlt (St.).
r. 133 Erweten: Het Latijnse pisorum , gen. mv. van pisum (erwt), (HObs. 89; zie aantekening 44); wordt
door Sueyro met aruejas vertaald. Dit woord, dat eigenlijk wikken (soort peulvrucht) betekent, werd in
het zeventiende-eeuwse Spaans ook in de betekenis van erwten gebruikt: Arnoldus de la Porte, Den
nieuwen Dictionaris oft Schadt der Duytsche ende Spaensche Talen (Antwerpen, 1659). Vergelijk Martin
Alonso, Enciclopedia del idioma (Madrid, 1982)516. (EncId.).
r. 138 Herver: uit het land van Herve, ten noordoosten van Luik en ten zuiden van de Voerstreek.
Herver is hier bijna synoniem met Limburger, want het hertogdom Limburg omvatte niet alleen het
huidige Zuid-Limburg maar ook een deel van de Luikgouw rond de burg Limburg op de Len:
Historische WP (1958) I 707. (HWP).
r. 140 Syroop. Dit woord komt via het Middelfrans en het middeleeuws Latijn uit het Arabisch sjarâb.
Met epenthetische -t- werd het tot stroop. Bij de Amsterdamse dichter Six van Chandelier komt de
overgangsvorm sroop nog voor (1657). Voor de epenthetische -t- vergelijk woorden als stroom en astrant:
WNT XIV 3112, XVI 175. Veen 724, 72.
r. 149-150 het Collegie der Jesuiten, oudere vorm van college, van het Latijnse collegium, betekent hier niet
onderwijsinstelling maar klooster. Een college in de eerste betekenis werd door de jezuïeten na de
Overgave van Breda in de Sint-Jansstraat gevestigd: F. van Hoeck, ‘De Jezuïeten te Breda. Het
Jezuïetencollege van 1625-1637’, in: Brabantia I (1952)242-248. Vergelijk VoG. I 310; II, 192 n. 28.
Otten, 71-72. Het feit, dat de paters voor de brand moesten vluchten, vinden we alleen in
Genneker=Brandt en vertalende bewerkingen vermeld. Een jezuïetenklooster lag aan de Ginnekenmarkt
op de hoek van de Postlaan. MB p.18 vertaalt Collegie terecht ook met “habitation” en niet met “college”. In het zeventiende-eeuwse Spaans kan colegio ook klooster (met studiefaciliteiten) betekenen. Zo
wordt het woord waarschijnlijk door Calderón gebruikt, sprekende over het colejio te Ginneken. In
VoG. I 102 is dat, misschien ten onrechte, met college vertaald. Zie EncId. 1122 (3).
r. 154-155 sy werden met gewelt aengedrongen. “Aandringen” betekende ook aansporen, aanzetten, aanvuren: WNT I 112 (II 1), Sup. 47.” Met gewelt aengedrongen” kan vrij worden vertaald als “gedwongen”.
r. 155 lesschen = blussen, van be+lessen (uitdoven): WNT VIII 1616 (1). Veen III. Zie ook r. 107.
r. 157-158 groote blaespijpen = kanonnen, sarkastische woordkeuze. Een blaaspijp dient om het vuur aan
te blazen: WNT II 2763 (2). Er wordt dus gesuggereerd, dat de kanonnen de brand nog doen aanwakkeren, maar het is onwaarschijnlijk, dat in die tijd over een afstand van 3 km zo nauwkeurig geschoten
kon worden.
r. 158-160 de steenen van de Kerck onder den hoop te werpen, vergelijk de uitdrukking: iets het [ten] onderste
boven werpen, iets onder den voet werpen, omverwerpen, verwoesten: WNT XXV 1781 (9a). De
Relation vertaalt hier: They of Breda….made the stones of the walles, to flye about the eares of them that would
extinguish the fire (De Bredase bezetting….liet de stenen van de muren om de oren vliegen van hen die
het vuur moesten blussen, MB p. 18). De bijzin is een verkeerde of vrije, humoristisch bedoelde (?) interpretatie van: ‘twelck seer groote schade dede. Volgens Abelinus werd er door de belegerden in Breda vanuit twee bolwerken met grof geschut zodanig op de kerk geschoten, dat blussen niet goed mogelijk was
(Abel. 836. Vergelijk Khev. 916).
r. 165-166 datse altesamen de hant wederom moesten reiken = ….. dat ze de helpende [behulpzame] hand
moesten bieden. Hor. 13 gebruikt hier het woord liberales (vrijgevige): “qu’ils eussent derechef [opnieuw] à ouvrir leurs liberales mains”. Vergelijk WNT XII [3] 1613 (3).
r. 169 afgemartelt. Afmartelen = folteren, pijnigen tot het dier of de mens “af” (uitgeput) is; vooral het voltooid deelwoord is gebruikelijk: hevig gekweld door zware arbeid: WNT I 1193-1194. Zie ook r. 186.
Dat de paarden er slecht aan toe waren, werd bevestigd door een bericht uit het koninklijke cavaleriekamp voor Breda en uit Hoogstraten, waar de ruiterij onder Hendrik van den Berg lag. De paarden waren afgemat door gebrek aan voer, het voortdurend konvooieren en het naar de vijand rijden (St. 20, p.
1). Hor. 13, 15 vertaalt afgemartelt met harassez (doodop, afgemat, uitgeput).
r. 167-185 Beschreibung vat dit alles in drie regels samen.
r. 172 vande Haegh d.w.z. uit het huidige Prinsenhage. MB p. 18 vertaalt correct Ter Hague; Hor. 14: la
Haye, wat als Den Haag kan worden opgevat.
r. 175-178 het “jammer geklag”, waarvan hier sprake is, moet als een herinnering aan het Veldt=geschrey
van r. 4-5 worden gezien. Het heeft zich volgens de auteur nu verplaatst van de lucht boven Breda naar
Spinola’s kamp te Ginneken.
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33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.

r. 188, 193 vernielt. Vernielen met betrekking tot mensen betekent in die tijd: in ’t verderf storten, doden.
Deze betekenis reeds in de Liesveldtbijbel van 1526; met slangen als nomen agentis, welke rol hier door
“de voghelen” wordt vervuld: WNT XX 1593 (II 4). Hor. 15 vertaalt vernielt met mis à la boucherie (afgeslacht).
VoB. 48-50.
Jutb. 214: ARA, Den Haag, A 43. Volgens Alexander van der Capellen (1592-1656), ridder uit het
graafschap Zutphen, lid van de Staten-Generaal, van de Raad van State en raadsman van Frederik
Hendrik en Willem II, liet de vuurwerker de brandstichting uitvoeren door een boer: Gedenkschriften
(1621-1632). Byeen gezameld en uitgegeven door Jhr. Van der Capellen, I (Utrecht, 1777)345. (Cap.).
Volgens het Londense krantje van 14 april bediende de vuurwerker zich van een betrouwbare dienaar:
MB 17, p. 20. Volgens een Frans pamflet, dat gedrukt werd te Parijs en te Lyon, had de vuurmaker drie
medeplichtigen en waren hun namen nog onbekend: LA SOMMATION/ faicte par le Marquis de Spinola
au Gouuerneur de la ville de Breda (Lyon: Claude Armand, 1625)5. (SomL.).
Giovanni Seraglia, Trattato delle guerre di Fiandra, cominciando dall’Assedio di Bredà….dal….Spinola. Ms.
Roma Bibl. Apost. Vaticana. Barbarini Lat. 4958, fo. 60v-61. (Sera.). Seraglia volgt meestal grosso
modo HObs. met kleine correcties en toevoegingen, zonder te polemiseren. VoB. 81-82, 128 n. 378,
123 n. 317. VoG. II 4.
Gonzalo Céspedes y Meneses, Historia de don Felipe IIII, Rey de las Españas (Lisboa, 1631)471. (CéspA.).
Vergelijk de ed. van Barcelona 1634, fo. 220v-221. (CéspB.). VoG II 14-15, 231.
Was. 4. Vergelijk VoB. 52, 121 n. 259-263.
Lettres du comte de Saint-Amour adressées au comte de Cantecroix pendant le Siège de Breda, p. 241, Ms.
Granvelle 62, Bibliothèque Municipale de Besançon. (StAm.). VoB. 19, 113-114 n. 94-95.
NOVE GVERRE/ DI FIANDRA/ DALLI XXI. LVGLIO M.DC.XXIV./ Sino alli 25.d’Agosto del
1625./ Con l’Assedio, e resa di Bredà, con sèguito del campo/ Cattolico, e dell’Olandese,/ DAL CAPITANO
PIER FRANCESCO/ PIERI FIORENTINO/ veduto, scritto…in Venetia: Ciotti, 1627)53-54, 58.
(Pieri). Ik maak bij mijn citaten uit Pieri gebruik van een ongepubliceerde vertaling door Wim
Buzink (✝), Wien Laarakker (✝) en Herman Grooten.
Mercurii Gallobelgici Tomi XV, Lib. IV (Francofurti, 1625)12. (MerGB.) Vergelijk VoB 10, 110-111.
Abel. I 836. Abelinus voegt er onder andere aan toe, dat het kruitmagazijn naast de kerk in groot gevaar
had verkeerd en dat, als het ontploft zou zijn, er een grote nood in het kamp van Spínola zou zijn ontstaan en dat de markies een grote som gelds op het hoofd van de dader zou hebben gezet. Dit wordt bijna letterlijk vertaald door F. Chr. Khevenhiller, alleen is de taal wat gemoderniseerd.: Annalium
Ferdinandeorum, Zehenter Theil (1623-1627) (Leipzig, 1724)916. (Khev.). Voor de volledige titel van
Abel. zie: VoB 97, 133 n. 446. Over de aan Spínola van staatse zijde toegeschreven wreedheid zie VoG. I
63. Volgens St. 17, p. 4 had hij de magazijnmeester laten onthoofden.
Continuatio XIX…Leipzigischen Newjahr Marckts des 1625. Bisz auff jetzigen Ostermarckt des 1625. Jahres
(Leipzig, 1625)113-114. (Cont.).
Nic. Bellus [Lundorp], Ostreichischer Lorberkrantz (1626)841B. (Bellus). Latijnse vertaling: Laurea Austrica
(1625)701. Kasper Ensz, Fama Austriaca (1627)787. (Ensz). VoB. 11.
Hor. 3, 6. MB p. 15, 16. Beschr.
Hermannus Hugo, Obsidio Bredana (1626)88-90. (HObs.). Vergelijk Id., Sitio de Breda, Traduxole E.
Sueyro (1627)91-93. (HSitio). De Schotse jezuïet Hugues Semple schrijft in hoofdstuk 13 van zijn
Geschiedenis van Filips IV het verhaal van de kerkbrand letterlijk van HObs. over, maar vanwege de indeling in hoofdstukken die HObs. niet kent, verschillen de twee eerste woorden van hoofdstuk13, waarna een kleine weglating volgt: Hugo Sempilius, Historiarum sui temporis de Philippo IV, Hispaniarum et
Indiarum Regis regimine, Bibl. Nac. Madrid, Ms. 1822, fo. 196-197. Vergelijk VoG. II 125 n. 196.
F.A. Brekelmans e.a., Veertig Bredase monumenten, Uitgave Comité Breda Monumentenjaar 1975 (GAB
1975)12. Hier wordt 5 april 1625 als datum van de brand opgegeven. Vergelijk A.W. Jansen, ‘De
Hervormde Kerk’, in: De kerken van Ginneken (Breda: Historische Kring Ginneken, 1994)12. Hier staat 4
maart 1625 als datum vermeld en 1628 als het beginjaar van de herbouw van het schip. Volgens Kalf
(250-251) dateert het schip van 1630-1631.
De opsomming wordt letterlijk vertaald in Hor. 10-11, in St. 19, p. 8 en in MB p.19.
De nuntius te Keulen schreef in de Avvisi van 20 april 1625 naar aanleiding van het gebeurde: “In
Spinola’s kamp werden in een kerk 5000 zakken meel en een zekere hoeveelheid graan bewaard. Vorige
week verbrandde er alles behalve enkele zakken die onder de ruïne gevonden werden. Er is goede hoop,
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50.
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52.

53.

54.
55.

dat Breda niet langer stand zal kunnen houden dan deze maand, omdat ze bijna niets meer te eten hebben”, in: Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur, Band VII,
1. Nuntius Pier Luigi CARAFA (1624 Juni - 1627 August). Im Auftrag der Görres-Gesellschaft bearbeitet von Joseph Wijnhoven (Paderborn, 1980)701. Scribani betoogde zelfs in Den Neder-landschen Waersegger [1625?]123, punt 11, dat de vuuruitvindingen der Hollanders niets anders hadden opgeleverd, dan
dat enkele meelzakken waren verbrand.: VoG II 31; 139 n. 104, punt 8. Dit pamflet werd in allerlei
vertalingen en bewerkingen over grote delen van Europa verspreid. De Spaanse versie heet: Copia de un
papel impreso en Olanda, con titulo de Apocalypsi de los olandeses (Sevilla, 1626)4, punt 11. Zie VoG. II 17, 2.
HObs. 88-89. Vergelijk HSitio 91. Hugo zegt hier ook, dat Spínola door onderschepte brieven van
Maurits aan Justinus op de hoogte was van het bijeenroepen van alle strijdkrachten voor het ontzet van
Breda. Dit moet vooral slaan op de troepen van Mansfeld, die onder andere vanwege de dood van
Jacobus I op 27 maart niet veel konden uitrichten. In het Spaans van die tijd betekent “carta” dikwijls
nieuwspamflet: VoB. 126 n. 346. VoG II 14, 231. De twee kapiteins die Hugo’s Obsisio Bredana onafhankelijk van elkaar in het Engels vertaalden, bieden beiden een volledige overzetting van het fragment
over de kerkbrand, maar terwijl de Engelsman Gage dit in correct Engels doet, zit het taalgebruik van de
Ier Gerrat Barry vol fouten en latinismen: The Siege of Breda written in Latin by the R.F. Hugo of the
S[ociety] of I[esus] translated into English by C[aptain] H[enry] G[age] (Ghent: Iud. Dooms, 1627).
(Gage).Vergelijk The Seige of Breda by…..Ambr. Spinola (Lovanii: Hastenius, 1628). Voorwoord ondertekend door Captaine Gerrat Barry. Irish. (Barry). Op de titelpagina van Barry staat het jaar 1627, in het
colofon 1628. De toestemming van Hugo in Gage is gedateerd 12 juli 1627, in het voorwoord 24 juli
1627. Barry neemt in het voorwoord en het einde van Number [hoofdstuk] V de gelegenheid te baat om
vijf bladzijdes in te lassen ter verheerlijking van eigen optreden en dat der Ieren bij het afslaan van een
staatse aanval in november 1624. Hugo prijst in dit verband alleen het gedrag van Isenburg, commandant
van het koninklijke kwartier te Ter Hage. In Barry ontbreekt de verklaring van Hugo, die in Gage en in
HSitio voorkomt en waarin staat, dat alle verschillen tussen de vertaling en HObs., het gevolg zijn van
veranderingen aangebracht door de oorspronkelijke auteur (Hugo) zelf: Gage, 104-105. Vergelijk Barry,
109-110, 33-38, HObs. 88, 28 en HSitio 91, 30-31. Gage en Barry werden in facsimile afgedrukt in:
English Recusant Literature, 1558-1640, vol. 261 (Ilkley: The Scolar Press, 1975). Op de zelfverheerlijking van Barry werd ik door drs. Cees Eimermann te Breda attent gemaakt. Lieuwe van Aitzema geeft
in het fragment over de kerkbrand een correcte vertaling van HObs. via het Frans van Ph. Chifflet, met
toevoeging van twee Latijnse spreekwoorden: Vermeerdert verhael van de Vreede Handelingh….1621 tot
1626 (1655)1050-1051. Vergelijk VoG. I 155; II 119-120 n. 195.
Georgius Clarkius, Idaea seculi (Bredae, 1625)195.
Ed. Grimeston & W. Crosse, A Generall Historie of the Netherlands (London: Islip, 1627)1507. De aantekeningen betrekking hebbende op de tijd vanaf 1608 zijn van W. Crosse.
Deze percentages zijn gebaseerd op de getallen die Geoffrey Parker verschaft in: Het Spaanse Leger in de
Lage Landen (Haarlem, 1978)258-259. Bij deze cijfers moet rekening worden gehouden met de correcties die Parker heeft uitgevoerd in verband met verkeerde optellingen en met een verhoging van 20% in
bepaalde gevallen waarin Nederlandse eenheden er niet bij zijn geteld, omdat ze afzonderlijk werden betaald.
J.W. Wijn, Het krijgswezen in den tijd van prins Maurits (Utrecht, 1934)54, 57. Vergelijk VoG I 40; II 69
n. 101b.
Bijvoorbeeld Bellus 841B en Ensz. 786-787, waar het eveneens wordt ingevoegd na het nieuws van 28
maart 1625, Abel. I 837a en Khev. 917. Vergelijk Cont. 99. Het bericht in Cont. kenmerkt zich ten opzichte van St. door enkele toevoegingen en weglatingen, vooral in plaatsnamen en door het gebruik van
meer bastaardwoorden, die in de romein zijn gezet. Cont. drukt zich pessimistischer uit met betrekking
tot de gezondheidstoestand van Maurits. Het Cont.-bericht wordt onveranderd overgenomen door
Bellus en Ensz, met alleen enkele spellingwijzigingen. Abelinus heeft het geheel nog meer ingekort,
vooral aan het einde. Het begin is sterk gewijzigd, omdat het wordt vermeld na het nieuws van 23 april
1625, de dood van Maurits. De toevoeging in het midden met betrekking tot het ontzet van Breda is in
feite een uitwerking van een weglating aan het begin. Het gebruik van bastaardwoorden wordt weer beperkt. Khevenhiller neemt deze passage onveranderd over.
Cont. 113.
Zie Maurits Sabbe, Brabant in ’t verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandse strijdlitteratuur in de eerste
helft van de 17de eeuw (Antwerpen/Den Haag, 1933).
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