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Inleiding 
 

Mijn onderzoek is toegespitst op het Zeeuwse Archief. Dit archief leerde ik kennen via een 

excursie in verband met een keuzevak van de heer Parmentier in de 2e kandidatuur 

geschiedenis aan de Univeristeit Gent. Zo kwam ik te weten dat er daar veel onontgonnen 

bronnen waren. Eerst had ik gedacht om de immigratie van het Meetjesland (mijn 

geboortestreek) naar Zeeland te onderzoeken tijdens de eerste helft van de 80-jarige oorlog. 

Spijtig genoeg bleken hiervoor de Zeeuwse bronnen ontoereikend. Ik besloot me dan te 

richten op een ander aspect van de geschiedenis dat mijn interesse opwekte, met name de 

militaire geschiedenis. De medewerkers van het Zeeuwse archief stelden me voor om de 

logistiek van het Staatse leger te onderzoeken in de 80-jarige oorlog, waarvoor ze vele 

onontgonnen bronnen hadden. Ik besloot me aan deze taak te wagen. 

 

I. Militaire geschiedenis 

 

Militaire geschiedenis bestaat al eeuwenlang, maar had tot in de 20ste eeuw een niet al te 

goede naam bij historici omdat het een onderzoeksdomein van militairen was. Officieren 

buiten dienst besteedden hun vrije tijd aan de beoefening van krijgsgeschiedenis. 

Krijgsgeschiedenis was een vak dat onderwezen werd op de militaire academies met een 

pragmatisch doel, men moest er iets van leren. Milititaire geschiedenis had dan ook de 

bijnaam van ‘histoire de bataille’ of ‘drum and trumpet history’. Het was meestal 

pragmatisch, didactisch, stichtelijk en nationalistisch van aard. Een ander typisch gegeven 

was het amateurisme. De sociaal-economische context kwam bijna niet voor.0F

1  

 

Dit zien we bijvoorbeeld in de Nederlandse historiografie van de negentiende eeuw. Robert 

Fruin, 1823-1899, een liberale historicus, zag de Opstand als een vrijheidsstrijd van 

Nederlanders tegen de Spaanse onderdrukking. Hij was dan ook zeer geïnteresseerd in 

heroïsche zaken zoals veldslagen en belegeringen. Er was niet echt sprake van systematisch 

onderzoek naar de algemene context rond het leger. Hiermee werd pas vanaf 1890 begonnen 

met het standaardwerk werk van F.J.G. ten Raa, F. de Bas en J.W. Wijn over het Staatse 

                                                 
1 SWART, E., Krijgsvolk: Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590, 
Amsterdam, 2006, p 13-14 
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Leger. Spijtig genoeg was dit een eerder uitzonderlijk werk dat weinig gekend was onder 

historici.1F

2 

 

Vanaf 1980 komt er verandering in de militaire geschiedenis; de ‘new military history’ doet 

zich gelden. Dit gold ook voor de landmacht in Nederland. De zeemacht was reeds vroeger in 

de aandacht van de geschiedenis gekomen omwille van haar belangrijkheid tijdens de bloei 

van de Republiek in de zeventiende eeuw. De focus op de krijgsgeschiedenis kwam door drie 

factoren. Klassiek geschoolde historici gingen er zich professioneel mee bezig houden en 

verdrongen de doorgaans veelal oud-militairen, die tot dan toe het onderzoek voerden, naar 

het tweede plan. De nieuwe onderzoekers bekeken het militaire wel vanuit de sociaal-

economische hoek. Ze gingen vragen stellen over de rol van het leger als werkgever, de 

financiering van het leger, het politiek draagvlak voor de defensie. Tegelijkertijd werden aan 

de militaire academies wetenschappelijk gevormde historici in dienst genomen. Er kwam een 

grotere professionaliteit. Ten derde werd het onderwijs op de militaire instituten hervormd. 

Krijgsgeschiedenis met zijn pragmatische klank werd vervangen door een meer 

wetenschappelijke militaire geschiedenis.2F

3 Toch blijven de Nederlanden achter als het op het 

aantal onderzoeken komt naar het verleden van de krijgskunde. Groot-Brittannië staat 

bijvoorbeeld veel verder. Daar is de militaire geschiedschrijving een grote onderneming, waar 

er veel over wordt geschreven in grote historische tijdschriften. In Nederland kan dit slechts 

in een themanummer. Dit was het geval in 1978 en 2003.3F

4 

 

II. Militaire Revolutie 

 

Hoewel militaire revolutie nog niet zo lang serieus wordt genomen door historici, kent het 

toch reeds verhitte polemieken. De these van de militaire revolutie is een van de grootste 

debatten die zich afspelen in de militaire geschiedschrijving. Drie historici zijn de 

belangrijkste deelnemers aan dit debat: Jeremy Black, Michael Roberts en Geoffrey Parker.4F

5 

Roberts begon de discussie in 1956. Hij stelde dat er in de jaren 1560-1660 grote 

                                                 
2 F.J.G. ten RAA en F. de BAS, Het Staatsche leger 1568-1795, 8 dln, Breda 1911-1921 en Den Haag 1940-
1964; WIJN, J.W., Het krijgswezen in den tijd van Maurits, Utrecht, 1934; SWART, p 13-14 
3 SWART, Krijgsvolk, p 13-14; BRUIN, BRUIN, J. & WELS, C. B., red., Met man en macht: de militaire 
geschiedenis van Nederland 1550-2000, Amsterdam, 2003, p 7-8 
4 TVG 91, 1978, 361-541, nr 3; BMGN 118, 2003, 453-571, afl 4;  
5 ROBERTS, M., The military revolution, 1550-1660, Belfast, 1956; PARKER, G., The military revolution: 
military innonvation and the rise of the west, 1500-1800, 2e druk, Cambridge, 2000; BLACK, J., A military 
revolution? Military change and the European society 1550-1800, London, 1991 
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veranderingen plaatsgrepen in het voeren van oorlogen met tactische hervormingen als 

beginpunt. Deze jaren vormden daarom een cruciale fase voor de ontwikkeling van 

oorlogsvoering en staatsvorming. Er zat een grote groei en innovatie in de omvang van de 

legers, technologie, logistiek en financiën. Deze nieuwe manier van oorlogsvoering had 

gevolgen voor de rest van de maatschappij. De meer permanente legers, meestal bestaande uit 

beroepssoldaten, zorgden voor een verbetering van de bureaucratie en veranderde de 

belastingheffing, terwijl er minder gevaar voor de bevolking van muitende soldaten was. 

Parker gaf nieuwe ideeën aan Roberts’ these. Hij stelde dat veranderingen in 

belegeringsoorlogvoering, vooral invoering van moderne vestingwerken, de tracé italienne, 

meer invloed hadden dan de veranderingen in de tactiek op het slagveld. Deze veranderingen 

begonnen zich te manifesteren in de vroege zestiende eeuw. Hij verklaart tevens de grote 

Europese expansie in de Nieuwe Tijden via de Militaire Revolutie. Black had zijn twijfels bij 

de periodisering van Parker. Hij wees erop dat de achttiende-eeuwse legers veel groter waren 

dan in de voorgaande eeuwen. Hij plaatst de periode van veranderingen liever in 1660-1760. 

De periode ervoor was volgens hem er één van veel grotere continuïteit.5F

6 

 

Vanaf de jaren 1980 kwam het debat over de Militaire Revolutie op volle gang in talloze 

publicaties. Vooral in de Engelstalige wereld was er hiervoor veel aandacht. Het concept 

kwam niet van de grond in de Franstalige of Duitstalige wereld. Een van de pioniers van de 

these was ondertussen wel kritisch geworden ten opzichte van het gehele concept. J. Black 

wees de militaire revolutie zelfs geheel af. Hij vond het te eurocentrisch, theologisch, 

simplistisch en deterministisch. Technologie en organisatie fungeren in zijn nieuwe these als 

factoren die verovering mogelijk maken, maar ze zijn niet allesbepalend. Kritiek van Black is 

terecht volgens Swart. Het is te simplistisch om enkele facetten van militaire ontwikkeling, 

zoals vestingbouw of tactiek, eruit te halen en de geboorte van de moderne staat ermee te 

verbinden.6F

7 

 

Het debat draaide erop uit dat er vandaag de dag twee scholen zijn met verschillende 

meningen. De ene benadrukt het abrupte veranderen in militaire organisatie in Noordwest-

Europa tussen 1505 en 1660. De andere legt de nadruk op de continuïteit van de evolutie van 

                                                 
6 SWART, Krijgsvolk, p 15 
7 BLACK, J., War. Past, present, future, Stroud 2000; BLACK, J., European warfare, 1494-1660, London en 
NY, 2002; SWART, Krijgsvolk, p 16-18 
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de 15de tot de 18de eeuw en dat ‘revolutionaire’ veranderingen’ als die er al zijn, niet enkel in 

Noordwest Europa plaatsvonden, maar over geheel Europa.7F

8 

 

Het Staatse leger en de rol van prins Maurits werden ook gezien vanuit de optiek van deze 

twee scholen. Zo stelt Schulten in zijn artikel8F

9 over prins Maurits dat deze eerder de 

tendensen in Europa volgde die zich aan het ontwikkelen waren. Zo diende volgens hem het 

Spaanse leger als voorbeeld voor Maurits. Lijnrecht hiertegenover staat Kist die in een 

antwoord9F

10 op Schulten verklaart dat Maurits wel degelijk een vernieuwer was. Hij voerde 

excercitie, verkleining van gevechtseenheden en een sterke discipline in. Hierdoor verhoogde 

de gevechtskracht. Hij liet zich hiervoor inspireren door het militair denken van de Grieken en 

Romeinen uit de Klassieke Oudheid. Er is dus redelijk wat discussie omtrent de rol van 

Maurits wat betreft militaire vernieuwingen. Wat echter onderbelicht wordt, is de organisatie 

achter het Staatse leger. Een georganiseerd leger vereist immers een goed uitgekiende 

logistiek. 

 

III. Logistiek 

 

A. Definitie 

 

Logistiek is afkomstig van het Griekse woord logisticos = tel- en beredeneerkunde; 

administratieve functionarissen verbonden aan Romeinse en Byzantijnse legers heetten 

‘logista’.10F

11 In de vroeg 20 eeuwse betekenis handelt logistiek over de zorg voor het theater, 

zoals uitgedrukt wordt in de terminologie van Thorpe. Hij stelt dat de verhoudingen tussen 

strategen, tactici en logistici kunnen worden beschreven via een theatermodel. De strateeg 

heeft de ‘plot’ gedefinieerd, de tacticus is de regisseur van het stuk en de logisticus is de 

decorbouwer. Hij beheert de materialen die daarbij horen en zorgt ervoor dat alles op tijd 

functioneert, wordt opgebouwd en afgebroken. Thorpe zag reeds het onderscheid tussen 

enerzijds de materiaallogistiek die betrekking heeft op de ondersteuning van de 

wapensystemen of kapitaalgoederen, en anderzijds de ketenlogistiek die betrekking heeft op 

                                                 
8 MOOR, J.A. de, Experience and Experiment, in: Exercise of Arms, HOEVEN, M. van der, ed., p 21 
9 SCHULTEN, C.M., Prins Maurits, 1567-1625, legerhervormer en vernieuwer van de krijgskunde, of 
trendvolger?, Armamanetaria jaarboek legermuseum 35(2000) 12-22 , p 7-22 
10 KIST, J. B., De erfenis van prins Maurits, Armamentaria. Jaarboek Legermuseum, nr  35, 2000, p 23-31 
11 COX, p 171 
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de verbruiksgoederen zoals voeding en munitie.11F

12 De huidige betekenis van logistiek luidt ‘de 

kunst om in de praktijk legers te bevoorraden en in staat te stellen zich te verplaatsen en te 

strijden.’12F

13 

 

B. Belang 

 

Logistiek is van bijzondere betekenis voor een leger. Het dient als studieobject, als uitdaging 

voor legeraanvoerders en als inspiratiebron voor ondernemers. Logistieke fouten hebben 

krijgskansen doen keren. Ofschoon een goed logistiek plan onontbeerlijk is voor het 

welslagen van een actie, toch leert de geschiedenis dat de logistiek met enige minachting 

wordt bekeken. Napoleon placht te stellen: “On ne parle pas de vivres”. Het logistiek 

onderzoek heeft te lijden onder een zelfde lot. Ondanks het belang ervan heeft het onderzoek 

naar militaire logistiek een ‘laag’ aanzien. Er is veel meer geschreven over de geschiedenis 

van militaire strategieontwikkeling. Logistiek neemt dan ook een tweede plaats in, na de 

strategie. Dit kan worden geweten aan de desinteresse binnen de klassieke 

veldslagengeschiedenis en anderzijds aan de onmacht om vanuit een logistiek perspectief een 

belangwekkende bijdrage te leveren aan de militaire geschiedschrijving.13F

14 

 

C. Denken over logistiek 

 

Als men zich gaat verdiepen in de geschiedenis van logistiek, dan zie je dat er logistieke 

scholen naar voren komen. Men spreekt volgens Roos over een logistieke school: “…indien 

er zich een aantal logistieke opvattingen laten samenvatten tot een min of meer systematisch 

geheel dat afwijkt van het tot dan toe gangbare gedachtegoed. Deze beschouwingen werden 

aan officieren onderwezen en in het krijgsbedrijf ingevoerd”.14F

15 Het magazijnstelsel, aan het 

einde van de 17de eeuw opgezet door de Fransen, is een voorbeeld van een logistieke school.15F

16 

 

 

 

 

                                                 
12 ROOS, H., De logistiek functie in de militaire geschiedenis, in Van marketenster tot logistiek netwerk. De 
logistiek door de eeuwen heen, ROOS, H., red., p 18-19, THORPE, G.C., Pure logistics, Newport, 1917 
13 COX, p 10 
14 ROOS, H.B., p 13-14, 24 
15 ROOS, H.B., p 22 
16 NIMWEGEN, O. van, De subsistentie van het leger, Amsterdam, 1995 
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D. Werken 

 

Er zijn tot nu enkele deelstudies omtrent logistiek in het krijgsbedrijf geschreven(Van 

Nimwegen (1995), Cox(1985), Pagonis(1992)) en enkele meer omvattende 

beschrijvingen(Thorpe(1917), Van Creveld(1977), Lynn(1993) en Roos(2003)).16F

17 

 

IV. De slag bij Nieuwpoort 

 

De organisatie en bevoorrading van een leger was al eeuwenoud, evenwel laat men meestal 

het begrip logistiek pas beginnen bij de legerhervormingen ten tijde van Lodewijk XIV en het 

hergebruik van de term bij baron Jomini voor het leger van Napoleon. Toch werd hieraan 

reeds ten tijde van het ontstaan van de Republiek veel aandacht besteed.17F

18  

 

De logistiek van Maurits kan je op twee manieren bekijken. 

Ten eerste kan de nadruk worden gelegd op de maatschappij van de Verenigde Provinciën die 

bepaalde eigenschappen heeft ontwikkeld welke een vruchtbare bodem vormen voor 

veranderende opvattingen over logistieke systemen. Er wordt hier dus meer gekeken naar een 

continue evolutie en naar wat aan het militaire optreden voorafgaat. Aangezien de 80-jarige 

oorlog als geheel te groot is om te onderzoeken en uiteenvalt in verschillende periodes, 

bekijken we één scharniermoment. Dit is een benadering die ook andere historici volgen bij 

de bestudering van de logistiek. Het is gebruikelijk de geschiedenis van het krijgsbedrijf te 

bekijken vanuit een chronologisch standpunt. Belangrijke militaire acties vormen dan meestal 

de breuklijnen. Men mag aannemen dat daarin ook nieuwe logistieke inzichten vorm kregen. 

Een dergelijke indeling ligt ook nu voor de hand, omdat er een relatie is tussen het 

krijgsbedrijf en de aard van de logistieke uitdaging die daaruit volgt.18F

19 

 

                                                 
17 ROOS, H.B., red., Van marketentster tot logistiek netwerk, Amsterdam, 2003; CREVELD, M. van, Supplying 
war; logistics from Wallenstein to Patton, Cambridge, 1977; COX, Vanden tocht in Nieuwpoort, Zutphen, 1985; 
LYNN, J. A.,(red.), Feeding Mars. Logistics in Western warfare from the Middle Ages to the present, Boulder, 
1993; NIMWEGEN, O. van, De subsistentie van het leger, Amsterdam, 1995; PAGONIS, W.G., Moving 
Mountains. Lessons in leadership and logistics from the Gulf War, Boston, 1992; THORPE, G.C., Pure logistics, 
1917 
18 COX, p 10; ROOS, H.B., p 15 
19 ROOS, H.B., p 20-21 
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Het scharniermoment dat ik neem is de slag bij Nieuwpoort in 1600, hetgeen voor de meeste 

moderne Nederlanders één van de feiten is dat blijft hangen uit de Tachtigjarige oorlog.19F

20 

Deze slag is welbekend en heeft verschillende boeken en naslagwerken opgeleverd.20F

21 Er is 

zelfs een boek over de logistiek van Nieuwpoort verschenen.21F

22 

 

Het werk van Cox focust vooral op de Republiek en het Staatse leger vanuit een Hollands 

perspectief. Zijn bronnen zijn grotendeels afkomstig uit Den Haag of uit het archief van de 

Staten-Generaal, en dit omdat vanuit Holland de expeditie vertrok. Het andere belangrijke 

kerngewest in de Verenigde Provinciën namelijk Zeeland, wordt in Cox’ werk grotendeels 

verwaarloosd.  

 

Deze provincie heeft een uitgebreide administratie nagelaten over de beginjaren van de 

Opstand die nu nog steeds te raadplegen is in het Zeeuws Archief te Middelburg. Zeeland had 

immers reeds vrij snel na het veroveren van Middelburg in 1574 zijn onafhankelijkheid en 

zijn eigen gewestelijk bestuur(meer hierover hoofdstuk 1).22F

23 Ten tweede is Zeeland, door zijn 

ligging als grens met het vijandige Vlaanderen, een oorlogszone waar talrijke gevechten 

plaatsvonden tussen de troepen gesteund door Spanje en deze gesteund door de Republiek. 

Denken we daarbij bijvoorbeeld aan het beleg van Hulst in 159623F

24 of aan de verovering van 

Sluis in 1604.24F

25 Het is dan ook vanuit deze provincie, door haar nabijheid en haar uitgebreide 

administratie, dat er tijdens en na de tocht belangrijke logistieke problemen zijn opgelost. Die 

konden niet vanuit Holland worden geklaard omwille van de afstand. Holland lag te ver van 

het strijdtoneel verwijderd, er zou te veel tijd zijn verspild. 

 

De rol van Zeeland zal ik vanuit hetgeen men in het logistieke onderzoeksveld de ‘bottom-up 

benadering’ noemt, bestuderen. Deze theorie richt zich op de bestudering van de 

veranderingen in de logistieke doctrine om vandaar tot uitspraken in algemene zin te komen. 

                                                 
20 COX, p 9 
21 1600, slag bij Nieuwpoort: catalogus, Nieuwpoort, 2000; COX, B., Vanden tocht in Vlaanderen: de logistiek 
van Nieuwpoort 1600, Zutphen, 1986, DORSMAN, L, 1600: Slag bij Nieuwpoort, Hilversum, 2000; DUYCK, 
A, De slag bij Nieuwpoort, Nijmegen, 2000; PUYPE, J.P., Victory at Nieuwpoort, 2 july 1600, in: Excercise of 
Arms, HOEVEN, M. van der, ed., p 69-113; VERHOEF, C.E.H.J., Nieuwpoort 1600: de bekendste slag uit de 
Tachtigjarige Oorlog, Soesterberg, 2000 
22 COX, B., Vanden tocht in Vlaanderen: de logistiek van Nieuwpoort 1600, Zutphen, 1986 
23 ENTHOVEN, V., Zeeland en de opkomst van de republiek. Handel en strijd in de scheldedelta, 1550-1624, 
Leiden, 1996, p 27 
24 GRAAF, R. de, Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565-1648, Franeker, 
2004, p 327-328 
25 GROENVELD, S., Een doore geopent: Noord-Nederlandse tijdgenoten over de positie en verovering van 
Sluis, 1604, Archief: mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, 2004, p 5-48 
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Het voordeel van die benadering is dat men geen detail vergeet en soms kan steunen op een in 

ruime mate aanwezig feitenonderzoek van het krijgsbedrijf. Het nadeel van die aanpak is dat 

de doctrine onderbelicht blijft. De tweede andere benadering van de logistieke, richt zich op 

de opvattingen van de strategen en op de afleiding die zij maken tot een logistiek systeem of 

concept. Dit wordt de ‘top-down benadering’ genoemd. Het voordeel is dat we heden ten 

dage beschikken over een geavanceerder analytisch instrumentarium en begrippenapparaat. 

Het abstractieniveau kan beter worden omschreven, waarop de uiteindelijke synthese kan 

worden gezocht.25F

26  

 

Het doel van het onderzoek is het aantonen van de rol die Zeeland speelde achter de 

schermen. Hoe organiseerde de administratie allerhande zaken, soms heel erg snel? Wat 

gebeurde er na de slag? Werden er voorraden aangelegd? Hierop probeer ik in mijn werk 

antwoorden te vinden. 

 

V. Indeling 

 

Allereerst is er de algemene schets van de slag bij Nieuwpoort en de omstandigheden er rond 

zodat de lezer het verhaal kan volgen. Vervolgens komt de rol van Zeeland in het 

waarschijnlijk meest traditionele aspect van de logistiek naar voren: voedsel en ammunitie. 

De volgende hoofdstukken kijken naar andere logistieke zaken, die minder voor de hand 

liggen. Zo reikt hoofdstuk drie informatie aan over hoe al die voorraden op hun plaats raken. 

Daaropvolgend wordt er dieper ingegaan op het bijeenbrengen van benodigdheden tijdens de 

expeditie zelf door middel van roof. De twee zaken die vervolgens aan bod komen, hebben te 

maken met hetgeen na de expeditie in Vlaanderen in Zeeland gebeurde op gebied van 

logistiek, wat niet echt voor de hand ligt: gewondenverzorging en de behandeling van 

krijgsgevangenen. Als slotbeschouwing een erg korte kijk op het Spaanse leger, de vijand van 

Maurits en hoe deze de logistieke zaken aanpakte. Achteraan is er een alfabetische 

personenlijst en een kort chronologisch verloop van de zaken. 

 

 

 

 

                                                 
26 ROOS, H.B., p 16 
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Hoofdstuk 1: Situering 
 

De bedoeling van dit eerste hoofdstuk is een korte schets te geven aan de lezer omtrent de 

gebeurtenissen die voorvielen in de zomer van 1600 om zodoende het verdere verhaal te 

begrijpen. Dit aan de hand van een korte voorgeschiedenis, die dient om de slag bij 

Nieuwpoort te plaatsen in het groter geheel van de Tachtigjarige Oorlog. Ten tweede wordt de 

organisatie van het Staatse leger dat in de slag bij Nieuwpoort de opstandige zaak verdedigde 

verduidelijkt(het Spaanse leger wordt besproken in hoofdstuk 7). De Zeeuwse administratie 

komt vervolgens aan bod omdat de Zeeuwse logistieke ambtenaren in dit werk veelvuldig 

voorkomen. Hierna wordt er gefocust op het jaar 1600 via de situatie in de Zuidelijke 

Nederlanden en de beweegredenen voor de tocht naar Vlaanderen. Vervolgens wordt het 

verloop van de  uiteindelijke expeditie naar Vlaanderen, die uitliep op de slag bij Nieuwpoort, 

weergegeven.  

 

I. Voorgeschiedenis 26F

1 

 

Het tweede deel van de zestiende eeuw stond voor de Nederlanden in het teken van de 

Tachtigjarige Oorlog(1568-1648). Deze Opstand zorgde voor de scheiding van de 

Nederlanden met aan de ene kant de Republiek in het Noorden dat zijn onafhankelijkheid 

verkreeg, terwijl het zuiden onder vreemde heerschappij bleef. Deze splitsing verliep niet 

zonder slag of stoot. De Nederlanders moesten voor hun onafhankelijkheid vechten en dit 

gedurende bijna een gehele eeuw.  

 

De Nederlanden gingen na de machtsoverdracht van Karel V aan zijn zoon Filips II woelige 

tijden tegemoet met het opkomend protestantisme, sociale spanningen, economische 

achteruitgang en een ontevreden adel. Filips II wilde zijn macht duidelijk tonen en stuurde 

één van zijn ijzervreters, hertog van Alva in 1567 met een expeditieleger naar de Lage 

                                                 
1HOEVEN, M. van der, De Republiek in oorlog, 1568-1713. Een historisch overzicht, in: PUYPE, J.P. & 
HOEVEN, M. van der, red, Het arsenaal van de wereld. Nederlandse Wapenhandel in de Gouden Eeuw, 
Amsterdam, 1993, p 7-8; GRAAF, R. de, Oorlog, mijn arme schapen, Franeker, 2004; ZWITZER, H.L., The 
eighty years war, in: Exercise of Arms, p 33-55; SCHULTEN, K., Prins Maurits, legerhervormer en vernieuwer 
van de krijgskunde, of trendvolger?, in Armamentaria, 2000, jrg. 35, p 7-22 
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Landen. Hij probeerde met harde hand de zaak onder controle te houden, wat echter een 

averechts effect had. Het harde optreden van Alva zorgde voor een escalatie van de situatie. 

De opstand breidde zich uit en de opstandelingen groepeerden zich militair als geuzen, onder 

leiding van Willem van Oranje. Ze hadden aanvankelijk weinig succes in hun militaire 

ondernemingen, maar dit veranderde met de inname van Den Briel, Vlissingen en Enkhuizen 

in 1572. De opstand werd nu een volksopstand in Holland en Zeeland. De Spanjaarden 

werden geweerd uit de steden van Noordelijke gewesten.  

 

Op politiek vlak zien we dat in juli 1572 Willem van Oranje stadhouder wordt van Holland en 

Zeeland. Formeel erkende men nog altijd Filips II, men verzette zich enkel tegen zijn 

ambtenaren. De opstand kreeg meer aanhang en mondde in 1576 uit in de Pacificatie van 

Gent. De 17 provincies vonden elkaar in hun afkeer voor de Spaanse bezetter en de 

godsdienstige vervolgingen. Eenheid was er wel nog niet volledig, vooral op religieus gebied 

waren er vele twistpunten.  

 

Alexander Farnese, de latere hertog van Parma en nieuwe landvoogd sinds 1578 in de 

Nederlanden buitte die onenigheid uit. Hij veroverde via diplomatie en militaire middelen in 

de jaren 1580 de Zuidelijke Nederlanden die hij groepeerde in de Unie van Atrecht. De zeven 

Noordelijke Nederlandse gewesten, die weerstand bleven bieden, groepeerden zich in een 

onderlinge militaire alliantie, vastgelegd in 1579: de Unie van Utrecht. De Unie zou de basis 

worden van de latere republiek, want koning Filips II werd in 1581 definitief afgezworen als 

landsheer. Toch leek de Unie geen al te lang leven beschoren. In 1581 had Alexander Farnese 

de gewesten die grensden aan Frankrijk ingelijfd. Hij veroverde de kustplaatsen Duinkerken 

en Nieuwpoort in 1583, hetgeen de verbinding over zee met Spanje herstelde. Vanaf 1584 

startte de hertog met de verovering van de belangrijke steden van Vlaanderen en Brabant: 

Gent, Antwerpen, Mechelen en Brussel. Farnese had in 1589 meer dan 75 % van de gebieden 

van de Lage Landen teruggebracht onder de controle van Spanje. Het leek enkel nog maar een 

kwestie van tijd voordat de gehele Nederlanden terug onder het bevel van Spanje zouden 

worden gebracht.  

 

De politieke situatie was evenmin rooskleurig. Willem van Oranje, de leider van het eerste 

uur van de opstand, werd vermoord in 1584. De opstandige gewesten zochten steun bij andere 

Europese staten in hun zoektocht naar een nieuwe landsheer. De eerste kandidaat uit 

Frankrijk, Anjou bleek geen succes. Steun uit Engeland leek meer te beloven. Er kwam het 
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verdrag van Nonsuch in 1585 tussen de Engelse koningin Elizabeth I en de Republiek waarbij 

Elizabeth 6000 man hulptroepen stuurde naar de Lage Landen. In ruil gaven de Staten-

Generaal de havens Vlissingen en Den Briel en het fort Rammekens aan Elizabeth I in 

onderpand. Tevens kregen de Engelsen politieke invloed en werd Robert Dudley, graaf van 

Leicester en vertrouweling van de koningin, de landvoogdij en het opperbevel van het leger 

toevertrouwd. Zijn beleid botste met dat van Holland en algouw kwamen er problemen. 

Leicester vertrok in 1587 terug naar Engeland. De Staten-Generaal besloten toen zonder 

landsheer verder te gaan en zichzelf soeverein te verklaren. In 1588 ontstond de Republiek der 

Verenigde Nederlanden, een unie van soevereine provinciën, ieder met een gewestelijk 

Statencollege aan het hoofd en samenwerkend in enkele intergouvernementele colleges: de 

Staten-Generaal en de Raad van State. 

 

 Tegelijkertijd begon vanaf het einde van de jaren 1580 de situatie voor de jonge Staat op te 

klaren. Het veranderen van de Spaanse strategie - richting Frankrijk - en de komst van twee 

bekwame leiders, Maurits, militaire bevelhebber en zoon en opvolger van Willem van Oranje 

enerzijds en Johan van Oldenbarneveldt, raadspensionaris van de Staten van Holland en in 

feite de politieke leider van de Republiek anderzijds, zorgden voor een ommekeer. De twee 

legeraanvoerders, prins Maurits en zijn neef Willem Lodewijk, gingen de offensieve toer op 

en veroverden vanaf 1590 de gebieden naar het oosten en zuiden toe. Het eerste succes was de 

verovering van Breda via een turfschip(dat diende als een soort paard van Troje) in 1590. 

Deze actie was eerder uitzonderlijk want de winst behaalden de stadhouders doorgaans via het 

belegeren van steden. Steden, waarmee de Nederlanden waren bezaaid, waren immers sleutels 

tot het beheersen van hun achterland en leverden financiële, economische en demografische 

troeven. In minder dan 5 jaar werden belangrijke steden zoals Zutphen, Deventer, Nijmegen, 

Steenwijk, Coevoorden, Geertruidenberg en Groningen belegerd en veroverd. De Spanjaarden 

werden op die manier verdreven uit de Nederlandse provincies boven de rivieren Rijn, Waal 

en Maas.  

 

Veldslagen waren eerder zeldzaam. Maurits leverde twee keer een open veldslag met de 

Spanjaarden, één in 1597 in Turnhout; de andere in Nieuwpoort in 1600, beide met 

succesvolle afloop voor de Republiek. En toch stond Maurits zeer huiverig tegenover 

veldslagen. Vooreerst had de Republiek een tamelijk beperkte oppervlakte met veel steden en 

dorpen. Bovendien waren de Noordelijke Nederlanden met hun talrijke waterlopen, kanalen, 

sloten en moerassen zeker geen een ideaal terrein voor een slagveld. En aangezien het 
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resultaat van een veldslag in die tijden bijna niet te voorspellen was door de vele onvoorziene 

omstandigheden, was Maurits dan ook niet happig om zijn getrainde troepen zomaar in de 

strijd te werpen. Indien hij verloor, dan verloor hij niet alleen de veldslag, maar ook zijn 

getrainde mannen. Mannen die hij niet gemakkelijk kon vervangen, juist doordat deze training 

moest aangeleerd worden. De Spanjaarden hadden hiervan minder last, omdat ze over veel 

meer troepen beschikten. 

 

Ondertussen was Filips II overleden in 1598. Een deel van het gezag over de Zuidelijke 

Nederlanden kwam te liggen bij de Aartshertogen Albrecht en Isabella, hoewel Spanje het 

feitelijk nog altijd voor het zeggen had. De komst van de Aartshertogen zorgde voor een 

langzaam stilvallen van de veroveringen van Maurits in het begin van zeventiende eeuw. Er 

trad een status-quo op, gelijktijdig met het verschijnen van oorlogsmoeheid. Het gevolg was 

een wapenstilstand tussen de Republiek en Spanje in 1607, die bezegeld werd in het 

Twaalfjarige Bestand (1609-1621). Hierna hervatte de strijd. De echo van de 17 provincies 

onder Karel V was ondertussen weggeëbd en zodoende stelde de Republiek zich tevreden met 

haar huidig territorium en verlangde niet langer meer de gehele Nederlanden te bevrijden. De 

Spanjaarden grepen het initiatief en konden onder het bevel van Ambrosio de Spinola Breda 

in 1625 veroveren. Maurits stierf een maand eerder en werd opgevolgd als stadhouder van 

Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en als hoofd van het Staatse leger door zijn 

halfbroer Prins Frederik Hendrik. De Dertigjarige Oorlog(1618-1648) woedde ondertussen 

over Europa en sleurde de Republiek mee. De Republiek ging weer over tot offensieve acties 

en belangrijke steden zoals Grol(1627), ‘s-Hertogenbosch(1629), Maastricht(1632) en 

Breda(1637) werden ingenomen.  

 

De Tachtigjarige Oorlog werd uiteindelijk beslecht met de vrede van Munster in 1648. De 

oorlog met Spanje was voorbij. De Republiek der Verenigde Nederlanden werd formeel 

erkend door Spanje en had zijn bestaansrecht verworven in Europa. 
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II. Staats leger 

 

De uitbouw van een professioneel leger in de Nederlanden begon met de Bourgondische 

hertogen. Zij gaven een eerste aanzet tot het oprichten van een beroepsleger in de 

Nederlanden. De ordonnantie van 31 juli 1471 door Karel de Stoute legde de basis van een 

professioneel en permanent legerkorps: de ordonnantiebenden, die deels uit infanterie 

bestonden. Verder werden er geregeld Italiaanse huurlingen in dienst genomen. Karel V zette 

deze lijn voort. Hij richtte twee nieuwe professionele korpsen op, namelijk een artilleriekorps 

en een korps grenstroepen; deze laatste bestonden uit een aantal compagnies infanterie, die als 

garnizoen moesten optreden in belangrijke grenssteden en vestingen. Dit permanente korps 

groeide tegen het einde van de regering van Karel V uit tot 10. 000 man. In tijden van oorlog 

werd de infanterie versterkt met tijdelijk gelichte troepen, die na de oorlog opnieuw werden 

ontbonden. Vanaf het einde van de regering van Karel V werden de compagnies infanterie 

steeds meer in regimenten georganiseerd. Ze vormden stilaan het zwaartepunt van het leger, 

vooral omdat het belang van de ruiterij terrein verloor door de opkomst van artillerie en 

individuele vuurwapens. Filips II erfde dit leger van zijn vader en gebruikte het bij zijn 

politiek, zoals bij het begin van de 80-jarige oorlog. Het een permanent aanwezig Spaanse, 

koninklijke leger(zie hoofdstuk 7) bestond uit ongeveer 10.000 man en kon tijdens de 

zomercampagnes tot 50 à 60.000 man worden opgetrokken. Het was goed uitgebouwd en 

beschikte in de Nederlanden over bevelvoerende, logistieke en administratieve instellingen. 27F

2 

 

De opstandelingen stonden dus tegen een sterke, georganiseerde vijand waar in het begin van 

de Tachtigjarige Oorlog weinig tegen in te brengen was. Daarbij komt nog dat Willem van 

Oranje en de zijnen handelden als een soort warlords die opkwamen zowel voor hun eigen 

belang als voor de gewesten. Het reguliere leger werd pas gevormd in 1576 met de Pacificatie 

van Gent, toen de Staten-Generaal de militaire zaken in eigen handen namen. Zij lichtten 

troepen op eigen gezag en vormden zo een krijgsmacht die tot de Bataafse Revolutie in 1795, 

het Staatse Leger zou worden genoemd. Dit Staatse leger werd het leger van de Republiek der 

Verenigde Provinciën. Het nieuwe leger had een totaal andere manier van oorlogsvoering dan 

de ongeregelde troepen waarmee de hertog van Alva werd geconfronteerd. De nieuwe 

                                                 
2 ROOMS, E., Infanteriekorps(eerste helft 16de eeuw-1794), in: De Centrale Overheidsinstellingen van de 
Habsburgse Nederlanden, AERTS, E., BAELDE, M., etc.(eds.), p 829-830 
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Spaanse vertegenwoordiger in de Nederlanden, Alexander Farnese, had nu te maken met een 

geregelde oorlogsvoering tussen twee staten.28F

3 

 

Het nieuw gevordme leger begon pas te renderen vanaf het ontstaan van de Republiek in 1588 

aan de hand van een nieuwe dynamiek. Deze werd vanuit het kerngebied gevoerd en had als 

doel het consolideren van het afgescheiden gebied en het terugwinnen van de gebieden die 

Filips II nog in zijn bezit had. Filips II ging over naar een meer defensieve houding terwijl de 

Republiek duidelijk koos voor het offensief. Deze periode werd in gang gezet rond 1590 met 

de veroveringen van prins Maurits en eindigde met het begin van het Twaalfjarig Bestand in 

1609. De offensieve acties van de Republiek gingen gepaard met een veranderd karakter van 

de oorlogsvoering. In het begin werden vele veroverde steden geplunderd en uitgemoord door 

de beide strijdende partijen. De bedoeling was om zo soldij van de soldaten te betalen en de 

steden die zich bleven verzetten, schrik aan te jagen. In de jaren 1590 verdwenen deze 

structurele uitbarstingen van geweld, hoewel er zich wel sporadisch soortgelijke incidenten 

voordeden.29F

4  

 

A. Gezag 

 

Het hoogste gezag over de krijgsmacht lag bij de Staten-Generaal. Zij kwamen vanaf 1576 op 

eigen gezag bijeen en ontwikkelden zich tot het hoogste gezag over militaire en bestuurlijke 

bevoegdheden. Tijdens de veldtochten waren zowel afgevaardigden als gedeputeerden te 

velde aanwezig in het hoofdkwartier van de bevelhebber(tijdens de expeditie naar Vlaanderen 

was uitzonderlijk de gehele Staten-Generaal meegereisd). De Raad van State, het andere 

overkoepelende staatsorgaan van de Republiek, was belast met het administratieve beheer van 

het leger. De stadhouder was de derde machtsfactor. Oorspronkelijk waren de stadhouders de 

hoogste gezagdragers en kapitein-generaal in hun gewest, direct ondergeschikt aan de 

landvoogd die kapitein-generaal van de gehele Nederlanden was. De functie van landvoogd 

werd ingenomen door de Staten-Generaal en de stadhouders bleven kapitein-generaal van hun 

gewest. Willem van Oranje vervulde de functie van stadhouder tot zijn dood in 1584, daarna 

vertegenwoordigde Leicester (in 1585) het hoogste in gezag en was hij tevens kapitein-

generaal van de Republiek. Na zijn vertrek in 1587 werd zijn plaats ingenomen door prins 

                                                 
3 SCHULTEN, K., Ontstaan Republiek en Staats leger in: Met man en macht, Bruin, red., p 14; SCHULTEN, 
Armamentaria, p 11 
4 SCHULTEN, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, p 15 
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Maurits(1567-1625), stadhouder van Holland en Zeeland, en zoon van Willem van Oranje en 

Anna van Saksen. Hij werd door de Staten-Generaal aangesteld tot admiraal-generaal van de 

Unie en tot kapitein-generaal ‘over het volk van oorlog in Brabant en Vlaanderen’. Doordat 

hij stadhouder werd van vijf gewesten(Zeeland, Holland, Overijsel, Utrecht en Gelderland) 

was hij kapitein-generaal van al de troepen in deze gewesten. Hij had dus eigenlijk het 

opperbevel over het Staatse Leger. De neef van Maurits, Willem-Lodewijk was stadhouder 

van Friesland, Groningen en Drente en als zodanig kapitein-generaal van deze gewesten. Er 

was een uitstekende samenwerking tussen de neven zodat er geen problemen waren wat 

betreft de bevelvoering.30F

5  

 

Prins Maurits31F

6 

                                                 
5 SCHULTEN, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, p 34-35 
6 Willem Jacobsz Delff, 1618, Rijkmuseum Amsterdam, inv. nr. RP-OB-50.089 
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Het leeuwendeel van het Staatse leger werd geleverd door de provincies waar Maurits 

stadhouder was en kon dus als één geheel optreden. De troepen werden gelicht en 

onderhouden via de ‘gemene middelen’ van de Staten-Generaal. Daarnaast schoten de 

provincies elk een deel voor, naargelang hun capaciteiten. De provincies hadden dus een grote 

vinger in de pap bij het leger.32F

7 De provincies betaalden een deel van de troepen die bij hen 

ingedeeld waren. Dit repartitiestelsel zorgde ervoor dat het in het nadeel van de provincies 

was om slecht te betalen. De troepen lagen immers in hun grondgebied. Deze gerepartieerde 

militie stond onder het gezag van de provincies; de niet-gerepartieerde militie stond onder het 

gezag van de Staten-Generaal.33F

8 

 

B. Organisatie 

 

De omvang van het Staatse leger groeide gestaag en bedroeg tegen 1595: 30.923 man. Dit 

betekende niet dat er een leger was van dergelijke grootte. Het leger in de Republiek kende 

immers twee organisatievormen: het leger te velde en de garnizoenen. Het leger te velde had 

meer een tijdelijk karakter. Bij het begin van een zomercampagne werd een leger gevormd uit 

bestaande troepen enerzijds en speciaal voor de zomercampagne ingehuurde troepen 

anderzijds. De sterkte van een veldleger lag in de tijd van Maurits rond tienduizend man. 

De garnizoenen werden gebruikt om vestingen en forten in de Republiek te bemannen. Dit 

garnizoen moest het fort verdedigen, maar ook tegen de vijand optrekken. In de zomer werd 

een deel van het garnizoen naar het leger te velde gestuurd. De opengevallen plaatsen werden 

dan ingenomen door compagnieën schutters of met waardgelders( = burgers die als milities 

werden ingeschakeld).34F

9 

 

Het Staatse veldleger,bestond vanaf het bewind van Maurits uit infanterie, cavalerie en 

artillerie.  

 

Vooreerst de infanterie. Dit onderdeel van het leger was in West-Europa vanaf het midden 

van de zestiende eeuw onderhevig aan een grondige vernieuwing van de krijgskunde. De 

infanterie kende de introductie van het regiment( te vergelijken met een Spaanse tercio) onder 

bevel van een kolonel. Een regiment werd gevormd voor een veldtocht, waartoe troepen die 

                                                 
7 SCHULTEN, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, p 35 
8 SCHULTEN, J.W.M., Het leger in de zeventiende eeuw, Bussum, 1969, p 15 
9 SCHULTEN, Leger 17de eeuw, p 22; SCHULTEN, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, p 31, 33 
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ofwel onder de repartitie van eenzelfde provincie stonden, ofwel tot dezelfde natie behoorden. 

Zo ontstonden ‘Hollandsche’ of ‘Zeeuwsche’ regimenten. Een regiment telde 10 of meer 

compagnieën waarvan de sterkte in het midden van de zestiende eeuw 500 man bedroeg. De 

compagnieën(voor infanterie ook wel cornetten genaamd) waren kleinere eenheden, waarvan 

de sterkte in de loop van de tijd erg terugliep. Aan het eind van de zeventiende eeuw bedroeg 

die slechts tussen de 100 en 150 man; de officierenstaf bleef wel ongeveer gelijk op 13 man 

bestaande uit een kapitein, luitenant, vaandrig, foerier, provoost en enkele sergeanten. Deze 

verkleining vergrootte de beweeglijkheid, terwijl het behouden van hetzelfde aantal officieren 

voor een verbetering in de bevelvoering zorgde.35F

10  

 

De cavalerie had een soortgelijke indeling als de infanterie. De kleinste eenheid was het vaan, 

vendel of eskadron(vergelijkbaar met een compagnie) met ongeveer 100  ruiters onder het 

bevel van een ritmeester. Meerdere vanen werden net als bij de infanterie aangeduid als 

regimenten.36F

11 

 

De artillerie had een zelfde indeling als de infanterie in regimenten en compagnieën. De 

artillerie was vooral van belang was bij het verdedigen van vestingen en belegeringen. Bij 

veldtochten of veldslagen werd enkel geschut van licht kaliber gebruikt.37F

12 

 

Naast deze militairen(voetvolk en ruiterij) bestond het leger ook uit semi-

militairen(technische specialisten zoals ingenieurs, kanonniers en vuurwerkmakers), 

burgerpersoneel(wagenvervoerders, schippers, ambachtslui, zoetelaars)en vrouwen.38F

13  

 

C. Bewapening 

 

De inrichting van het Staats leger op een meer moderne voet georganiseerd vanaf 1590 werd 

de ‘Nassause Legerhervormingen’ genoemd. Er is onder andere sprake van modernisering en 

standaardisering van de wapens. Resoluties van de Staten-Generaal van 1596 en 1599 gaan 

over de bewapening van het voetvolk. Nieuw aangeworven soldaten kregen in 1599 via 

                                                 
10 SCHULTEN, Armamentaria, p 8; SCHULTEN, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, p 36; 
SCHULTEN, Leger 17de eeuw, p 34; WIJN, J.W., Het krijgswezen in den tijd van Maurits, Utrecht, 1934, p 32, 
37 
11SCHULTEN, Armamentaria, p 8; SCHULTEN, Leger 17de eeuw, p 42, 44; WIJN, p 37 
12 SCHULTEN, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, p 36 
13 SCHULTEN, Leger 17de eeuw, p 33; WIJN, p 32, 37 
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‘ordre op de wapeninge’ de wapens uit de arsenalen die gestandaardiseerd waren; deze waren 

zo goedkoop mogelijk gemaakt en gezwart.39F

14  

 

 

Roer- of haakbusschutter40F

15 

 

De soldaten waren onderverdeeld volgens hun wapens. De infanterie bestond uit 

piekeniers(stootwapens), harkebusiers en musketiers(vuurwapens). Piekeniers waren 

bewapend met een 5 meter lange piek en een houwdegen, harkebusiers hadden een 

roer(haakbus of arkebuse) en een houwdegen en de musketiers hadden een musket en een 

houwdegen. Roers kwamen als infanteriewapen te voorschijn in het begin van de zestiende 

eeuw. Het musket werd ingevoerd in het midden van de zestiende eeuw. Het was zwaarder, 

tussen 6 en 9 kilogram, en moeilijker te hanteren dan een roer, maar had wel een groter 

doordringingvermogen en daardoor verdrong het volledig de haakbus na het Twaalfjarige 

                                                 
14 GRAAF, p 107-108; JONG, M. de, Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek 
der Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005, p 26 
15 Gravure 38, uit GHEYN, J. de, Wapenhandelinghe, Amsterdam, 1607 



 

25

 

Bestand. Musketten waren ongeveer 1,5 m lang en gebruikten een lontslot, een gloeiend 

koord dat in een haan werd geschroefd. Voor de lontsloten was veel lont nodig, in een uur 

was het lont 25 cm verteerd. Het was tevens gevoelig voor vocht. Het geweer had 2 soorten 

van kruit nodig: kruit om de kogel weg te schieten en pankruit om het gewone kruit te 

ontsteken. Het gewone kruit werd door de soldaat meegedragen in zakjes, het pankruit in een 

kruithoorn. Het ontsteken van kruit gebeurde via een brandende lont, die bleef branden tijdens 

het herladen. Verder moest de soldaat loden kogels meedragen, waar hij zelf voor moest 

zorgen. Het musket werd omwille van zijn gewicht op een vork, een furket, gezet om beter te 

richten tijdens het schieten.. De dracht van de vuurwapens bedroeg tussen de 30 en 50 meter. 

De vuursnelheid bedroeg 1 schot per 2 minuten. Ieder schot ging gepaard met zulke 

rookontwikkeling dat algauw het uitzicht werd ontnomen. Dit zorgde ervoor dat een 

gecontroleerd vuurgevecht moeilijk uit te voeren was.41F

16 

 

De cavalerie bestond uit lansiers, pistoliers(bewapend met een radslotpistool) en roerschutters 

te paard. De lansiers verdwenen wel van het toneel ten tijde van Maurits ten voordele van de 

charge van de pistoliers. De kracht van de cavalerie lag in de dreiging en het gewicht van de 

massa.42F

17 

 

De artillerie had geschut dat net als de andere vuurwapens werd gestandaardiseerd. Zo werden 

er een viertal modellen geschut vastgelegd: kartouw(gewicht 7000 pond), halve kartouw(4500 

pond), veldstuk(3200 pond) en falconet(2100 pond). Ze hadden lopen om projectielen met een 

gewicht van 48, 24, 12 en 6 pond ijzer te kunnen verschieten. Gemiddeld kon een kanon 10 

schoten per uur lossen. Na 30 schoten moest het kanon 1 uur afkoelen. De kanonnen waren 

gegoten in geschutbrons, een koper-tin legering onder toezicht van de Nederlandse overheid. 

IJzeren geschut was goedkoper, omdat het van mindere kwaliteit werd geacht, en werd 

meestal ingevoerd uit Engeland en het prinsbisdom Luik.43F

18 

 

 

 

                                                 
16 SCHULTEN, Armamentaria, p 8; SCHULTEN, Ontstaan van de Republiek en het Staatse Leger, p 36; WIJN, 
p 147; PUYPE, PUYPE, J.P. & HOEVEN, M. van der, red, Het arsenaal van de wereld. Nederlandse 
Wapenhandel in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1993, 153; DORSMAN, L., 1600: Slag bij Nieuwpoort, 
Hilversum, 2000, p 57; JONG, Staat van Oorlog, p 31 
17 SCHULTEN, Armamentaria, p 8; SCHULTEN, Leger 17de eeuw, p 42, 44 
18 1600, slag bij Nieuwpoort: catalogus, Nieuwpoort, 2000, p 64; KIST, J.B., De militaire technologie en de 
vestingbouw, in: Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland, ’s-Gravenhage, 1982, p 161-166 
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III. Administratie in Zeeland 

 

A. Algemeen bestuur in Zeeland 

 

Zeeland was in de zestiende eeuw een onderdeel van de Habsburgse Nederlanden. De 

landsheer was de graaf van Holland en Zeeland. Dit was sinds 1515 Karel V. De Staten van 

Zeeland vertegenwoordigden de gewestelijke belangen tegenover de landsheer. Zij 

controleerden de naleving van privileges, adviseerden de landsheer en bemoeiden zich met de 

belastingen. Het statencollege bestond uit de prelaat, de abt van de Middelburgse Onze-Lieve-

Vrouweabdij en sinds 1561 ook bisschop van Zeeland, de Eerste Edele, die de adel 

vertegenwoordigde, en de steden van Zeeland. De Opstand veranderde de situatie enigszins, 

vooral toen in februari 1574 Middelburg op de Spanjaarden werd veroverd door troepen van 

Willem van Oranje. Zeeland werd opgenomen in de opstandige gewesten en  vanaf 1578 werd 

het bestuur in het gewest door de Staten van Zeeland gedaan. Dit was tot 1795 het hoogste 

orgaan in Zeeland. De Staten bestonden uit de Eerste Edele en de stemhebbende steden, de 

prelaat was weggevlucht en werd niet vervangen. De Eerste Edele –een door de Staten van 

Zeeland in 1596 aan prins Maurits toegekende titel- representeerde de overige Zeeuwse adel 

en platteland. Maurits was ook stadhouder van het gewest, een titel die hij had geërfd van zijn 

vader Willem van Oranje. De stemhebbende steden(Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, 

Veere en Vlissingen) hadden ieder één stem. Er werd gestreefd naar eenstemmigheid, vandaar 

dat er constant veel overleg gaande was. Dit gebruikte veel tijd, vandaar dat praktisch zaken, 

die meer snelheid vereisten, werden doorgestuurd naar de Gecommitteerde Raden van de 

Staten van Zeeland(opgericht in 1578) die instonden voor het dagelijks bestuur. Zij handelen 

bij afwezigheid van de Staten van Zeeland de zaken af, die feitelijk tot de bevoegdheden van 

de Staten behoorden, maar die snel moesten beslist worden: geldmiddelen, rechtspraak, 

kerkelijke zaken, muntwezen, polderzaken, vloot en leger, unie en diplomatie. De 

Gecommitteerde Raden voerden de besluiten van de Staten uit en maakten dit openbaar.44F

19 

 

Dit onderzoek put overvloedig uit het archief van de Staten van Zeeland en de 

Gecommitteerde Raden en gebruikt telkens de benoeming van de Staten van Zeeland (terwijl 

                                                 
19HOLLESTELLE, L.M. & KLERK, A.P. de & UIL, H., (red.), Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg 
bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam, 1998, p 46; HEERINGA, K., Archief Staten van Zeeland en hunne 
Gecommitteerde Raden; VLIET, A.P. van, Vissers en oorlogstijd: de Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648, 
Middelburg, 2003, p 23 
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het soms de Gecommitteerde Raden zijn die de zaken afhandelden) als het bestuur van 

Zeeland wordt aangeduid. Dit doe ik voor de eenvoud en structuur en omdat ik me niet wens 

te verdiepen in hoe de verhoudingen nu precies lagen tussen de Staten van Zeeland en de 

Gecommitteerde Raden. 

 

B. Militaire Organisatie in Zeeland 

 

De afhandeling van de militaire zaken werd in Zeeland gedaan door verscheidene 

ambtenaren: de commies-superintendent, commies-stapelier en de ontvanger-generaal te 

lande. 

 

COMMIES-SUPERINTENDENT45F

20 

 

Deze ambtenaar werd ten behoeve van de betere logistiek voor de oorlogsvoering in 

Vlaanderen aangesteld door de Gecommitteerde raden van Zeeland op 21 mei 1587. Deze 

functionaris coördineerde vanuit Middelburg de bevoorrading van legeronderdelen met 

levensmiddelen en andere voor de oorlogsvoering noodzakelijke goederen. Zijn titel luidde 

‘commies van de vivres en ammunitiën in Zeeland’. De term commies-superintendent werd 

pas in de zeventiende eeuw gebruikt. De functie van commies-superintendant zou in Zeeland 

blijven bestaan tot aan de Franse tijd. 

 

De taak van de commies van de vivres en ammunitiën in Zeeland was het toezicht over de 

opslag van levensmiddelen en ‘ammunitiën van oorlog’ en de bevoorrading daarmee van het 

landleger. Hij leverde aan veldtochten in Vlaanderen, aan het Committimus en tot 

respectievelijk 1596 en 1604, aan Hulst en Oostende. Deze levensmiddelen, vivres genoemd, 

bestonden uit diverse soorten meel, kaas, biscuit en bier. De ammunitiën van de oorlog heeft 

een bredere betekenis dan de moderne term munitie, die staat voor schietvoorraad. Het duidt 

meer op de wat vage term ‘krijgsbenodigdheden’. Dit kunnen zowel kogels als hout voor 

schuttingwerk zijn. De enige uitzondering die de commies van de vivres en ammunitiën niet 

leverde aan de Staatse troepen waren wapens. Deze werden aan de commies-stapelier 

geleverd(zie volgende stuk).  

 

                                                 
20KRUIJSSEN, P.A.F.M., Inventaris Rekenkamer C, Middelburg 1994 
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Lieven van Melckebeke was de eerste commies-superintendent en hij diende in de periode 

van 1588 tot 1600. Het is zijn rekening over 1600 die een belangrijke bron is in het 

onderzoek.46F

21 

 

COMMIES-STAPELIER te VEERE47F

22 

 

De wapens werden geleverd door de commies-stapelier die dit haalde uit het arsenaal te 

Veere. Dit arsenaal was op bevel van Filips II gebouwd in 1564. Hij deed dit “omme de 

wapenen die den zelven Konink in Zeeland hadde, daer inne te bewaren”.48F

23 Hij stelde één van 

zijn edelen aan als groot constabel of stapelier van Zeeland. De nieuwe Staten van Zeeland 

namen dit arsenaal in gebruik na de opstand. Zij stellen in 1589 Pieter Reygersbergh, 

burgemeester van Veere, als commies-stapelier van de ammunitiën en de vivres aan binnen de 

stad Veere. Hij was al enkele jaren daarvoor, in 1577, benoemd tot ‘ammunitiemeester.’ Een 

verdeling van de rekeningen kwam er in 1586 met een onderscheid tussen de ‘rekening te 

lande’ en ‘rekening te water’. Reigersbergh was vanaf 1591 ammunitiemeester, oorlog te 

water, en commies-stapelier, oorlog te lande.49F

24 Vanaf 1594 kreeg hij nog een derde functie 

erbij, die van equipagemeester. Dit opzet van drie functies uitgeoefend door één persoon, zou 

duren tot de Franse tijd. Ook een combinatie met het vendumeesterschap kwam voor. 

Reigersbergh deed dit bijvoorbeeld. Een andere functie die hij combineerde was het 

burgemeesterschap van Veere. 

 

Het magazijn of arsenaal van waaruit de commies-stapelier steden, dorpen, forten en legers in 

Zeeland en Vlaanderen voorzag van ammunitie en wapens lag gedurende het Ancien Regime 

in Veere. Het arsenaal bestond uit twee aan elkaar gebouwde afdelingen. In deze gebouwen 

werden wapens en geschut opgeslagen. Kruit werd bewaard in de kruittoren. Deze toren 

stortte in 1630 door een grondval in zee. Naast het arsenaalgebouw bevond zich een 

                                                 
21 Deze rekening zit in Zeeuws Archief bij Rekenkamer C, nummer 14480. Dit is de 58de rekening over 
goederen gezonden naar Biervliet, Axel, Oostende, Terneuzen, Lillo en Liefkenshoek, Zeebrug of Rammekens, 
Patientia en goederen geleverd ten bate van de tocht in Vlaanderen, 1600 maart 1-1602 maart 31, afgehoord 
1602 september 10. 
22 WESTHOEK, J.D.., Inventaris Rekenkamer C, Middelburg, 1993 
23 SMALLEGANGE, M., Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg, 1696, Herdruk 1976, p 587 
24 PRIESTER, L.R., Rekening en bijhorende stukken ingebracht … door de Tresorier, ontvanger-generaal, 
betreffende zijn administratie te lande, Rijksarchief Zeeland, Middelburg, 1993, inleiding, 7 
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ommuurde ruimte in de openlucht voor de opslag van groot materieel. Het Veerse arsenaal 

werd in 1885 gesloopt.50F

25 

 

Comies-stapelier had in de eerste 130 jaar van zijn functie geen financiële 

verantwoordelijkheid. Hij hield slechts een administratie bij van het magazijn. De kosten voor 

aankoop en onderhoud van het magazijn werden gedaan door de ontvanger-generaal. De 

commies-stapelier had dan ook vrijwel geen acquitten. De belangrijkste taak van de commies-

stapelier was het in goede staat bewaren van wapens, ammunitie en andere oorlogsbehoeften. 

Indien nodig moest hij reparatiewerken laten uitvoeren. De materialen werden op ordonnantie 

van de Staten van Zeeland of Gecommitteerde Raden ten laste van de generaliteit of oorlog te 

lande ingekocht. De commies-stapelier moest er toezicht op houden dat de bestelde waren ook 

de gevraagde kwaliteit hadden en de bestelling eventueel weigeren indien er gebreken waren. 

Het uitleveren van materialen gebeurde uitsluitend op ordonnantie van Gecommitteerde 

Raden.51F

26 

 

 

Arsenaal te Veere52F

27 

                                                 
25 SMALLEGANGE, M., Nieuwe Cronyk van Zeeland, p 587; FREDERIKS, J.A., Het arsenaal te Veere, in: 
Bouwkundig weekblad 5, 1885, nr 42 
26 Arch St v Zeeland, inv nr 1668, f 31v-34r, Instructie Pieter Reijgersbergh, art. 8 
27 FREDERIKS, J.A., Bouwkundig Weekblad, 5e jaargang, nr 42 



 

30

 

Het is de administratie van Pieter Reygersbergh, de commies-stapelier voor de jaren 1591-

1602, die als bron zal dienen.53F

28 

 
 
TRESORIER/ONTVANGER- GENERAAL TE LANDE54F

29 

 

Adriaaen Manmaker werd omwille van een goed beheer van de gelden, opgebracht in Zeeland 

voor het bekostigen van de oorlogvoering tegen de Spanjaarden, benoemd door stadhouder 

Willem van Oranje tot tresorier-generaal van de oorlog over Zeeland op 20 oktober 1573. De 

administratie van deze ambtenaar werd na verloop van enkele jaren gesplist in de 

administratie voor de oorlog te lande(veldoorlog) en die te water(maritieme oorlog).  

 

De taak van de tresorier-generaal was het innen van gelden, belastingen. De uitgaven dienden 

voor de oorloginspanningen of voor binnenlandse aangelegenheden in Zeeland. Deze 

administratie van oorlogsuitgaven is een waardevolle bron voor dit onderzoek. De ontvanger-

generaal vergoedde immers alle betrokkenen die kosten hadden gemaakt tijdens de expeditie 

in Vlaanderen. In de zomer van 1600 werd dit gedaan door de toenmalige tresorier-generaal 

Jacob Valcke(die in functie was van 1591 tot 1603).55F

30 

 
 
HOE VERLIEP DEZE ADMINISTRATIE? 

 

De Gecommitteerde Raden deden de aankopen voor de Staatse troepen. De transacties werden 

opgetekend in ordonnantieboeken. De leverancier kreeg een ordonnantie of een kopie als 

bewijs, daarnaast werden notariële verklaringen, attestaties, opgesteld. Bij aflevering van de 

goederen aan een commies-stapelier of commies-superintendent werd een ontvangstbewijs, 

recepisse, uitgegeven. De leverancier werd betaald door de ontvanger-generaal uit de 

gewestelijke kas bij het vertoon van alle papieren, recepisses, attestaties en ordonnanties. De 

uitvoerig becommentarieerde afrekeningen werden opgetekend in de rekeningen te lande van 

de ontvanger-generaal.56F

31 

 

                                                 
28 De belangrijkste rekening zit in Zeeuws Archief bij Rekenkamer C, nummer 11850, de achtste rekening over 
1600, afgehoord 1602, 18 november. 
29 PRIESTER, L.R., Inventaris Rekenkamer C, Middelburg, 1992 
30 Dit bevindt zich in het Zeeuws Archief bij Rekenkamer C, toegang 508 nummer 270. Dit is de 8e rekening 
over 1599 oktober 1-1600 september 30, afgehoord op 6 juli 1602. 
31 JONG, M. de, De Zeeuwse wapenhandel en –productie, 1572- 1648, scriptie Leiden, 1994 , p 22 
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IV. Situatie in de Zuidelijke Nederlanden in 1600 

 

 

Pren., Albrecht en Isabella met Mendoza met op de achtergrond het gebied tussen Philippine 

en Duinkerken in vogelperspectief. 57F

32( Isabella was niet aanwezig op 2 juli op het slagveld, zij 

wachtte te Gent op de uitkomst)58F

33 

 

A. Politiek 

 

Filips II, de Spaanse koning en souverein over de Nederlanden, had op het einde van de jaren 

1590 een hele constructie op touw gezet voor het bestuur van de Zuidelijke Nederlanden. De 

kardinaal-aartsbisschop Albertus, die in 1596 gearriveerd was in de Nederlanden als generaal 

en landvoogd van de Nederlanden, huwde op aandringen van Philips II met diens 

koningsdochter Isabella. Zij zouden als de ‘Aartshertogen’ hun bruidschat, de Nederlanden 

besturen. De Acte van Afstand werd door Philips II getekend op 6 mei 1598. Er waren wel 

voorwaarden, want de koning wenste vrede met Frankrijk, dat op 17 januari 1595 de oorlog 

had verklaard. Dit kwam tot stand met de Vrede van Vervins op 2 mei 1598. Albertus legde 

de eed af als de nieuwe landvoogd op 21 augustus 1598 te Brussel. Hij vertrok direct daarop 

om te huwen en om aanwezig zijn bij de inhuldiging van de nieuwe koning, Filips III(Filips II 

was op 13 september 1598 overleden) Het bevel over de troepen werd overgelaten aan 

                                                 
32 Atlas Van Stolk, Rotterdam, uit Duyck, Slag bij Nieuwpoort, p 36 
33 COX, p 66 
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Francisco de Mendoza, Admirante van Arragon(zie hoofstuk krijgsgevangenen). Albrecht en 

Isabella keerden op 20 augustus 1599 terug in de Zuidelijke Nederlanden als Aartshertogen 

van de Nederlanden. Hun macht was streng beperkt en de Spanjaarden hadden nog altijd het 

meest in de pap te brokken. Albrecht nam wel het bevel als kapitein-generaal van het 

Koninklijke leger weer op en het was in die functie als bevelhebber van het Spaanse leger dat 

hij op het strand van Nieuwpoort een nederlaag leed.59F

34  

 

Albrecht sloot later in 1609 met de opstandige gewesten het Twaalfjarig Bestand, een 

wapenstilstand die hij poogde te verlengen, maar waarin hij faalde. Hij stierf enkele maanden 

nadat in april 1621 de oorlog was hervat. Isabella bleef op aandringen van de Spaanse koning 

Filips IV aan als landvoogdes en dit tot aan haar dood in 1633, toen er opnieuw Spaanse 

landvoogden vanuit Madrid naar de Nederlanden werden gestuurd. 60F

35 

 

 

 

Albrecht en Isabella, Atelier Frans Pourbus II, circa 160061F

36 

 

 

 

                                                 
34 COX, p 61 
35 ZANDVLIET, Maurits, p 245 
36 Amsterdam Rijksmuseum, inv. nrs. SK-A-509, SK-A-508 
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B. Militair 

 

Het Spaanse leger diende in de vijf jaren voor 1600 door de oorlog met Frankrijk en de 

voortdurende strijd met de rebellen een zware tol te betalen door de zware financiële 

inspanningen en het grote verlies aan troepen. Volgens Cox ging ruim 60 % 

(46 000 man) van de troepen verloren aan doden, gewonden, zieken, maar vooral door 

muiterij en desertie.62F

37 

  

Dit zette zich door in het begin van het jaar 1600. Er waren veel muiterijen en er heerste grote 

ontevredenheid onder de troepen. De muiterijen zorgden ervoor dat het veldleger over het 

hele land verspreid lag. Het Staatse leger profiteerde hiervan en nam op 23 januari 1600 bij 

verrassing de stad en het kasteel van Wachtendonk. Een volgende actie kwam er met het 

Staatse beleg op 23 maart van de schans van Crevecoeur. De belaagde bezetting twijfelde niet 

lang en liep een dag later over in Staatse dienst, net zoals gebeurde met de bezetting van Sint-

Andries op 9 mei.63F

38 

 

In de zomercampagne verwachte het Spaanse gezag dat er iets zou worden ondernomen tegen 

de Rijnsteden, gelegen in het Maasgebied. Het Spaanse leger onder leiding van Maestro de 

Campo Luis de Velasco had zich daarom op 12 april verzameld in het oostelijk deel van de 

Nederlanden en bleef daar tot het begin van de zomer van 1600.64F

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 COX p 63 
38 COX, p 63; GRAAF, p 303 
39 COX p 63 
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V. Waarom de tocht naar Vlaanderen? 

 

De Republiek besloot in het jaar 1600 over te gaan tot verovering van de Vlaamse kust. Men 

nam dit besluit omwille van verscheidene uiteenlopende redenen: de bondgenoten, financiële 

perikelen, Duinkerkse kapers, Zeeland. 

 

A. Bondgenoten 

 

Een van de oorzaken die leidde tot de tocht naar Vlaanderen had te maken met de 

bondgenoten. Frankrijk probeerde reeds sinds Karel V uit de Habsburgse omsluiting te 

geraken. De opstandige Nederlanden, die te kampen hadden met dezelfde vijand, vonden 

hierdoor een valabele partner in Frankrijk. Beiden voerden oorlog met Spanje. Frankrijk had 

na de moord in 1589 op Henri III te maken met een Spaans offensief. De Spaanse landvoogd 

in de Nederlanden, de hertog van Parma, moest zich op Noord-Frankrijk concentreren en zijn 

offensief in de Noordelijke Nederlanden staken. Uiteindelijk zou deze oorlog tussen Frankrijk 

en Spanje eindigen met de Frans-Spaanse vrede van Vervins op 2 mei 1598. Hierdoor waren 

de Noordelijke Nederlanden een belangrijke bondgenoot kwijtgespeeld. Deze prille vrede was 

allesbehalve standvastig. De Staten-Generaal hoopten dat een sterk optreden van de 

Republiek tegen Spanje, de Fransen kon tonen dat een oorlog met een ‘zwak’ Spanje meer 

zou kunnen opleveren dan de vrede. Hierdoor zou de Republiek zijn bondgenoot kunnen 

terugkrijgen. De andere bondgenoot van de Republiek, Engeland, zorgde tevens aan het eind 

van de zestiende eeuw voor kopzorgen. Nochtans was Engeland al vroeg een medestander van 

de opstandige Nederlanden. Die samenwerking liep uit op het Engels-Nederlands verdrag van 

Nonesuch op 20 augustus 1585. Hierdoor werd aan de Staten-Generaal een troepenmacht 

toegezegd en een financiële bijdrage. De voorwaarden waren een Engelse 

gouverneur(Leicester), Engelse vertegenwoordigers in de Raad van State en een Engelse 

bezetting van Vlissingen met het fort Rammekens en Den Briel als ‘pandsteden’. De politieke 

invloed was vlug uitgewerkt. Het verblijf van de graaf van Leicester, Robert Dudley, was 

kortstondig(tot 1587) en weinig succesvol. De militaire steun en bezetting van pandsteden 

bleef wel voortduren. Toch was de steun van Engeland niet overweldigend. Elizabeth I(1533-

1603) probeerde dikwijls tot een vergelijk met Spanje te komen. Het doel van koningin 

Elizabeth I, was de opkomst van een dominante macht op het continent te verhinderen. 

Vandaar dat ze nu eens samenwerkte met de Republiek en dan weer oppositie verkoos, 
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hetgeen van Engeland geen al te betrouwbare bondgenoot maakte. Een krachtige overwinning 

van het Staatse leger zou de Engelsen echter doen afzien van het plan tot samenwerking met 

Spanje.65F

40  

 

B. Geld 

 

Een andere reden voor een grootschalige aanval in Vlaanderen was van financiële aard. De 

staten Holland en Zeeland waren van mening dat de oorlog een financiële nachtmerrie aan het 

worden was. De vertegenwoordigers van Holland verklaarden dat hun gewest was uitgeput 

door de laatste oorlogsinspanningen. Doordat Holland zo een groot deel van de kosten droeg, 

zag het er niet goed uit voor de Republiek.66F

41 De admiraliteit had een schuld van drie miljoen, 

de zeelui uit Zeeland hadden 36 maanden achterstallig loon te goed en het leger had in 1599: “ 

… twaalf tonnen Gouds meer gekost als alle de contributiën(financiële bijdragen van de 

gewesten) bedroegen”.67F

42 De Republiek moest onder andere via het Tractaat van Westminster 

uit 1598, een wijziging van het verdrag van Nonesuch, de voorschotten(acht miljoen ponden) 

die Engeland geleverd had aan de Republiek, afbetalen met een jaarlijks som van 300 000 

ponden. De pandsteden bleven door Engeland bezet tot die schuld was afgelost. Deze 

bezetting zou duren tot 1616, toen Oldenbarneveld gebruik maakte van de geldnood van de 

Engelse koning James I, om de pandsteden af te lossen. 68F

43  

 

C. Duinkerken 

 

Al deze financiële perikelen werden nog versterkt door de Vlaamse kapers. Koopvaarders uit 

de Republiek hadden op hun weg naar het zuiden via het Kanaal last van Duinkerkse kapers. 

Duinkerken en het grootste deel van de Vlaamse kust werden in 1583 door Spaanse troepen 

onder leiding van de hertog van Parma veroverd.69F

44 Er werd door bevelhebber Ambrosio 

Spinola snel een oorlogshaven van gemaakt met enkele tientallen galeien. Er werden 

‘verlofbrieven’ uitgereikt, waarmee de Duinkerkers het recht kregen om schepen te kapen 

waardoor vele scheepslui uit de Republiek in de handen van de kapers vielen. Ze werden met 

                                                 
40 COX, p 12-14; VERHOEF, C.E.H.J., Nieuwpoort 1600: de bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog, 
Soesterberg, 2000, p 34 
41 VERHOEF, p 50 
42 GROEN VAN PRINSTERER, G., Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, deel 1, Leiden, 1846, p 266 
43 COX, p 13-14 
44 VLIET, A.P. van, Vissers en oorlogstijd: de Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648, Middelburg, 2003, p 
101 
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de oren of met de handen en voeten aan het dek vastgespijkerd. Vervolgens werd hun schip 

naar de bodem van de zee gestuurd. Omgekeerd gebeurde natuurlijk hetzelfde. Kreeg men een 

schip uit Duinkerken te pakken dan werden de inzittenden de ‘voeten gespoeld’(overboord 

gezet), opgehangen of gekielhaald(aan een touw onder het schip doorgetrokken). De 

Republiek liet niet zomaar begaan. De eerste poging van de Staten-Generaal tegen 

Duinkerken vond reeds plaats in 1590. Maurits had tevergeefs een nachtelijke overval 

geprobeerd op Duinkerken. Hij was met 3000 man infanterie en 100 man ruiterij naar 

Vlaanderen gezeild. Ongelukkig genoeg zorgde de tegenwind ervoor dat de schepen tot 

tweemaal toe terugdreven. Men landde dan in Oostende en trok om Nieuwpoort heen naar 

Duinkerken. De verrassing was echter vervlogen en het garnizoen van Duinkerken stond hen 

op te wachten. Maurits liet dan maar de aftocht blazen. Aangezien men Duinkerken toen niet 

kon veroveren besloot de Republiek dan maar haar koopvaardijvloot te konvooieren met 

oorlogsschepen. Verder werden een zestigtal wachtschepen gestationeerd voor Duinkerken. 

Dit kostte jaarlijks een miljoen. Een zware last, gezien de reeds niet al te goede 

overheidsfinanciën vanwege de oorlog. De onveiligheid en extra kosten waren niet alleen 

slecht nieuws voor de overheid, ook de gewone koopman zag de zaken liever anders lopen.  

Een verovering van het kapersnest Duinkerken zou een serieuze financiële surplus 

meebrengen. De kosten voor de beveiliging van de vloot zouden gevoelig dalen. Een 

verovering van de Vlaamse kust zou er tevens voor zorgen dat het systeem van brandschatting 

weer in werking zou kunnen treden, wat voor een extra duit in de schatkist zou zorgen(zie 

hoofdstuk roof p 113 ) en dat Oostende(de enige Vlaamse kuststad nog in Staatse handen) wat 

meer ademruimte zou krijgen.70F

45 

 

D. Zwakke vijand 

 

Verder leefde in de Republiek het idee dat het Zuiden van de Nederlanden nog nooit zo zwak 

stond. In het najaar van 1599 en begin 1600 ontvingen de Staten, door normale spionage en 

via onderschepping van vijandelijke brieven, vele indicaties dat er een volledige ontreddering 

bestond aan vijandelijke zijde. De berichten gingen over de financiële nood van de 

Aartshertogen, de onwilligheid van de vertegenwoordigers van de Zuidelijke Nederlanden om 

de derde penning(= een belasting van drie procent op hun jaarinkomen) af te betalen, en de 

overal opkomende Spaanse muiterijen. In de Republiek ontstond de indruk dat de 

                                                 
45 VERHOEF, p 32, 51; COX, p 18 
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Spanjaarden de controle over hun troepen kwijt waren. Toch was dit een overschatting. Een 

gerechtvaardigde muiterij was in Spaanse en Italiaanse ogen nog iets anders dan verraad. 

Hierbij komt dat er van algehele muiterij geen sprake was in de Spaanse Nederlanden, slecht 

12% van de troepen was in staking, ongeveer 4000 man. Velasco had bijvoorbeeld in het 

voorjaar nog een leger van 7000 man infanterie met 1000 man cavalerie. 71F

46 

 

E. Zeeuwse druk 

 

Andere motieven waren de paniekberichten over het verschijnen van Duinkerkse kapers voor 

de kusten van Holland en Zeeland. Zeeland voerde ook de druk hoog op om een militaire 

operatie in hun voordeel te laten verlopen. Zij stelden hun bijdrage aan de generaliteitsgelden 

afhankelijk van het optreden “…mette tegenwoordige macht vande lande’” tegen de 

bedreigingen van Zeeland. De Zeeuwen wilden een betere bescherming van hun grens.72F

47 Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste bespreking over betere bescherming van de 

gewesten en handelsschepen tegen de kapers plaats vond in maart 1600 in Zeeland. De 

Zeeuwen wilden vooral af van de hinderlijke galeien uit Sluis. Eind april klaagden de 

Zeeuwen opnieuw over Sluis en Duinkerken.73F

48 

 

F. Beslissing 

 

Deze zaken stapelden zich op gedurende het voorjaar 1600. Het besluit zou uiteindelijk 

genomen worden door de Staten van Holland (toen in feite Oldenbarneveld) op 20 mei om: 

“…Duynkercke metten eersten soude aentasten ende belegeren om also de landen van 

Hollant te ontheffen vande groote costen die se jaerlijcks totte equipagie ter zee moesten 

doen”.74F

49 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 COX, p 21 
47 COX, p 21; DUYCK, Journaal, 5.543 
48 VERHOEF, p 51 
49 DUYCK, Journaal, 5.612; VERHOEF, p 52 
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VI. De Expeditie naar Vlaanderen 18 juni - 2 augustus 

1600 

 

A. Aanloop 

 

Het oorspronkelijke plan voor de tocht naar Duinkerken zoals in mei bedacht, was in feite een 

herhaling van de aanval op Duinkerken in 1590, maar beter voorbereid en met een aanzienlijk 

grotere strijdmacht. Men zou van het verzamelpunt Dordrecht naar Oostende varen. Vandaar 

zou men via het strand naar het zwak verdedigde Duinkerken trekken om dit te belegeren. 

Men schatte 18 dagen nodig te hebben voor de verovering van Duinkerken. Het Spaanse 

veldleger onder Don Louis de Velasco, dat verzwakt was door muiterijen in Diest en Weert, 

telde 8000 man en lag eind mei in het Land van Cuyk. De afstand tot aan de Vlaamse kust 

bedroeg ruim 300 km, ofwel 20 dagmarsen van 15 km per dag. Aangezien berichtgeving in 

die tijd erg traag verliep verwachtte men dat het Spaanse veldleger een week later kennis zou 

hebben van de aftocht naar Vlaanderen. Het Staatse leger had dus 25 dagen waarin het zich in 

theorie geen zorgen hoefde te maken over de vijand. Dit plan hield wel risico’s in. Er was het 

gevaar van een landing vanuit volle zee en de weg van Oostende naar Duinkerken was niet 

vrij van hindernissen. De Spanjaarden bezetten rond Oostende de schansen Isabella, 

Grotendorst en Albertus. Verder zuidwaarts diende de zeehaven van Nieuwpoort te worden 

overgestoken. Dit was een erg kritiek punt, want er bestond het gevaar dat het Spaanse 

garnizoen van Nieuwpoort een aanval op de flank zou uitvoeren. Daarom stelde men als 

alternatief: een troepenlanding bij Nieuwpoort. De bedoeling was eerst Nieuwpoort te 

belegeren en te veroveren om pas daarna naar Duinkerken trekken. Dit plan zorgde ervoor dat 

het tijdschema van de komst van het Spaanse veldleger erg krap was geworden. Ten tweede 

kreeg de Aartshertog tijd om de garnizoenen van Nieuwpoort en Duinkerken te versterken 

vanuit de landzijde. Als slot moest men bij verovering van Nieuwpoort er een voldoende 

grote bezettingsmacht achterlaten die men nadien niet kon inschakelen bij de belegering van 

Duinkerken. Er schortte dus het een en het ander aan het plan.75F

50 

 

 

                                                 
50 COX, p 29-30 
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Het originele plan van 26 mei bepaalde dat op 5 juni 100 vendels en 20 vanen zouden worden 

ingescheept. 76F

51 Men zou echter de troepenmacht die het Staats leger op de been bracht 

uitbreiden tot 125 vendels en 25 vanen. Dit was groter dan de 10.000 man infanterie en 20 

vanen uit het oorspronkelijk plan en groter dan het leger waarmee Maurits had geopereerd in 

het voorjaar(50 vendels). Daarom werden er soldaten uit garnizoenen gehaald, die op hun 

beurt te werden vervangen door burgers(= waardegelders). Verder werd door Holland 

besloten om nog eens 3000 man extra te lichten voor vijf maanden.77F

52 Naast al deze troepen 

waren er ook nog allerlei benodigdheden die moesten meegevoerd worden. In het plan ging 

men uit van 2 à 3 belegeringen. Er moesten hiervoor geschut, ammunitie, brugboten, 

gereedschap, wagens en trekpaarden bijeengebracht worden. Dit alles diende te worden 

vervoerd via honderden schepen(zie voor meer informatie het hoofdstuk over transportvloot). 

Er kwamen echter problemen die voor vertraging zorgden. Zo bleek dat op 31 mei de schepen 

niet tijdig gehuurd waren en zodoende te laat in de havens zouden liggen. Ook de vervanging 

van de garnizoenen in Holland door burgerpersoneel kostte meer tijd dan gedacht. 

Uiteindelijk werd het rendez-vous vastgelegd op 18 juni te Dordrecht. Daar werd het grootste 

deel van het leger verzameld om te vertrekken naar Zeeland.78F

53 

 

In de tussentijd werd een afleidingsmanoeuvre op poten gezet. Het Spaanse gezag verwachtte 

dat in de zomercampagne iets zou worden ondernomen in het Maasgebied tegen de 

Rijnsteden en liet daarom het Spaanse leger onder leiding van Maestro de Campo Luis de 

Velasco, verzamelen op 12 april in het oostelijk deel van de Nederlanden. De Spaanse 

veldheer Velasco moest een motief hebben om daar te blijven en niet direct naar Vlaanderen 

reizen bij het eerste bericht over de inscheping van een leger in westelijke richting. Daarom 

werd rond de 10e juni in het oosten van de Republiek krijgsvolk verzameld dat de 17de juni 

Nijmegen bereikte. Dit tweede leger onder bevel van luitenant-generaal van Hohenlohe 

diende als afleidingsmanoeuvre, maar ook als berichtgever van informatie over het leger van 

Velasco.79F

54 

 

 

                                                 
51 DUYCK, Journaal, 5.614 
52 DUYCK, Journaal, 5.612 
53 COX, p 32 
54 COX, p 31-32, 63 
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COX, fig. 3, p 22 
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B. De tocht door Vlaanderen 

 

De schepen uit Dordrecht hadden een voorspoedige reis naar Zeeland en bereikten op 19 juni 

Rammekens, voor het eiland Walcheren. De vloot werd vervoegd door de Engelse vendels 

(die zoals gebruikelijk inscheepten te Willemstad), de Brabantse vanen uit Bergen-op-Zoom 

en het Zeeuwse regiment. De vloot was nu geheel verzameld in de nauwe vaargeul van 

Rammekens tot bij het hoofd van Middelburg. Er rees echter meteen een ernstig probleem: er 

stond een harde, noordwestelijke wind. Veel schepen konden niet opboksen tegen zulke 

stroom of wind. De wind zorgde tevens voor moeilijke manoeuvreerbaarheid, nodig om de 

zandbanken voor de Vlaamse kust en de Spaanse galeien(gelegen te Sluis) te ontwijken of om 

een grootschalige landingsoperatie te ondernemen te Nieuwpoort. De hoge heren van de 

Republiek, de Staten-Generaal en Maurits, pleegden overleg wat te doen en besloten nog een 

dag te wachten. De volgende dag, woensdag de 21e, bleef de wind onveranderd uit dezelfde 

richting komen. Men kon echter niet langer meer wachten. De rollende schepen zaten immers 

volgepropt met manschappen en paarden. Verder was waarschijnlijk het Spaanse leger uit 

Limburg al begonnen met zijn lange mars richting Vlaanderen om het Staatse leger tegemoet 

te treden. Er werd besloten om bij het Zeeuws-Vlaamse Philippine te landen met de voor 

Nieuwpoort bestemde landingsvloot. Vandaar zou het leger over land richting Oostende 

trekken. De rest van de transportvloot zou van zodra het weer het toeliet naar Oostende varen. 

Vanuit Oostende zou dan de verdere bevoorrading gebeuren. Diezelfde dag bereikte een 

kleine voorhoede de schans van Philippine. Het kleine garnizoen daar gaf zich na een korte 

schotenwisseling over. De grote vloot bereikte de zeedijk bij Philippine de volgende dag 22 

juni. De volgende dagen trok men dwars door het Vlaamse land via Assenede, Eeklo, Male 

richting Oostende. Het Staatse leger trok pal onder de muren van Brugge door en kwam 

uiteindelijk aan in Oudenburg op de 27e juni. De plaats was tot een ruïne geworden, maar de 

Spanjaarden hadden er een schans aangelegd die deel uitmaakte van de ring van fortificaties 

rond het Staatse Oostende. Deze schans werd bij de nadering van de Staatse troepenmacht 

prijsgegeven aan de Noorderlingen, die nu een toegang hadden tot het Vlaamse kustgebied 

tussen Oostende en Nieuwpoort. Een deel van de troepen ging naar het oosten van Oostende, 

waar twee Spaanse schansjes rond Oostende (Bredene en Plassendale) werden veroverd, trok 

door Oostende en begon de belegering van de grote Spaanse schans, Albertus, aan de 

westzijde van Oostende. De rest, de hoofdmacht trok van Oudenburg via Snaaskerke naar 

Leffinge. Vandaar uit trachtte men allereerst via het achterland Nieuwpoort te bereiken, maar 

het moerassig gebied en het vele water zorgden voor onoverwinnelijke obstakels. Het leger 
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keerde terug naar Leffinge en men besloot via het strand naar Nieuwpoort te trekken. 

Ondertussen was de schans Albertus veroverd en was er dus een goede verbinding tussen 

Oostende en Nieuwpoort mogelijk in functie van versterkingen en bevoorradingen. Maurits 

bereikte met de hoofdmacht van zijn leger via het strand de stad Nieuwpoort en startte direct 

met het beleg. Diezelfde dag bereikte een onheilspellend nieuws het Staatse kamp: het 

Spaanse leger was voor Oostende verschenen.(een gedetailleerder relaas van de feiten in 

hoofdstuk roof p 106) 80F

1 

 

C. De slag bij Leffinge 

 

Velasco, de Spaanse veldheer in het Maasgebied, kreeg op 20 juni bericht over de grote 

inscheping van het Staatse leger te Dordrecht en hij zag in dat de actie zich in het westen zou 

voordoen. Hij vertrok haastig en arriveerde te Maastricht op 23 juni. Vandaar trok hij verder 

naar Vlaanderen. De aartshertog was ondertussen op de hoogte gebracht en bracht de rest van 

zijn troepen, waaronder muitende troepen die hij kon overtuigen om terug in dienst te treden, 

bij elkaar op het rendez-vous bij Gent(Langerbrugge) op 29 juni. Vandaar werd er naar 

Oudenburg getrokken en later naar het strand bij Nieuwpoort waar op 2 juli de grote veldslag 

zou plaatsvinden. Dit alles gebeurde op zo een onvoorspelbare en onvoorziene snelheid dat de 

Staatse troepen totaal verrast werden. De pas ingenomen fortificatiegordel rond Oostende 

werd op een lichtzinnige en weinige doordachte wijze prijsgeven en keerde terug in Spaanse 

handen, enkel de schans Albertus bleef in Staats bezit(zie hoofdstuk roof p 118voor meer info 

over het verlies van de schansen).81F

2 

 

Aan de zijde van de Republiek ontstond lichte paniek. De vijand kon zonder enig probleem 

oprukken naar Leffinge en via de dijk het strand bereiken. Maurits zat met zijn leger vast in 

Nieuwpoort en zat afgesneden van het veilige Oostende. Die verbinding was 

levensnoodzakelijk, niet alleen leverde Oostende de voorraden en versterkingen, maar ook 

een haven die gebruikt kon worden bij een aftocht over zee. De nacht van 1 op 2 juli volgden 

er koortsachtige beraadslagingen. Maurits wilde voorkomen of tenminste vertragen dat de 

vijand over de Leffingedijk kwam. Zoniet was de verbinding met Oostende verbroken en 

zouden de Spanjaarden aandringen op een grootschalig treffen tussen de twee legers. In de 

vroege ochtend van zondag 2 juli stuurde hij een voorhoede onder bevel van graaf Ernst naar 

                                                 
1 COX, p 37-48; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 30- 48; PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 88-90 
2 COX, p 48-50; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 48-53; PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 91-93 
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de kop van de Leffingedijk. Daar moest de vijand worden ophouden zodat het leger de tijd 

kreeg om bij Nieuwpoort de IJzer over te steken en zich in een goede gevechtspositie op te 

stellen. De onderneming van graaf Ernst liep uit op een fiasco. Hij kwam te laat aan bij 

Leffinghe waar de vijand al het duingebied binnenstroomde. De graaf kon zich daarom niet 

op een goed verdedigbare positie opstellen en werd overrompeld. Het gevolg was een zware 

nederlaag met ongeveer 800 gesneuvelden bij de Staatse troepen. De Spanjaarden kwamen 

zonder kleerscheuren door de slag en bezetten snel het strand. Er zat voor Maurits, die 

ondertussen de IJzer was overgestoken, niets anders op dan slag te leveren. Dit werd de 

beroemde slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600.82F

3 

 

 

De slag bij de Leffingedijk(rechts is schans Albertus afgebeeld)83F

4  

 

D. De slag op het strand van Nieuwpoort 

 

Maurits werd snel op de hoogte gebracht van de nederlaag. Twee overlevenden bereikten 

Nieuwpoort, maar Maurits zond hen direct aan boord van een schip zodat ze de andere 

soldaten niet konden vertellen over de nederlaag van die morgen. De andere Staatse schepen, 

die zich in de haven van Nieuwpoort bevonden, liet hij eveneens wegvaren. Hiermee gaf hij 

een teken aan de mannen dat er niets anders opzat dan te vechten tot de dood. Er was immers 

geen mogelijkheid meer tot aftocht. Het was dus of de overwinning of de dood. Verder liet 

                                                 
3 COX, p 53-55; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 53-56; PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 93-94 
4 Gravure, 1600, van F. Balthasarsz. Van Berkenrode. Atlas Van Stolk, Rotterdam 
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Maurits in allerijl zijn leger de IJzer oversteken, maar hij was hier bijlange nog niet mee klaar 

toen de eerste Spaanse troepen op het strand verschenen. De Spanjaarden waren 

doorgemarcheerd na hun overwinning, op het strand richting Nieuwpoort en bereikten rond 

ongeveer 11.30 u Middelkerke. Er werd daarom, om tijd te winnen totdat het hele leger de 

rivier was overgestoken, bevel gegeven aan de voorhoede, de ruiters van Lodewijk Günther, 

om wat te zorgen voor schermutselingen.84F

5 

 

Deze Staatse acties bleken zelfs overbodig, want er volgde een rustperiode van twee uren. De 

twee legers stonden tegenover elkaar en bewogen niets, hetgeen de bevelhebbers tijd gaf om 

alles in gereedheid te brengen. Albrecht wou naar alle waarschijnlijkheid zijn vermoeide 

troepen wat rust geven en ze een laat ontbijt aanbieden. Deze pauze zorgde er wel voor dat de 

Nederlanders alle tijd kregen om hun leger over de IJzer te krijgen en om goede posities in te 

nemen. Het opkomende tij en de beschieting door twee Staatse oorlogsschepen vanuit de zee 

zorgden ervoor dat het strand verlaten werd en dat de troepen zich naar de duinen 

verplaatsten.85F

6  

 

De twee legers brachten het gros van hun soldaten in stelling. Het Staatse leger bestond uit 

ongeveer 10 000 man te voet en 1200 ruiters. De Spanjaarden hadden slechts 8 700 soldaten 

waaronder 1000 ruiters. Ze waren dus in de minderheid, maar zegezeker na de vroege 

overwinning die morgen.86F

7 

 

Uiteindelijk zou de rustperiode eindigen omstreeks 15.30 u: de slag bij Nieuwpoort begon.87F

8 

Het slagveld verliep golvend, nu eens leken de Spanjaarden te winnen, dan weer de Staatse 

troepen. De Republiek trok tenslotte de overwinning naar zich toe. De slag eindigde met de 

Spaanse vlucht omstreeks 19 00 u richting Oostende. Deze overwinning was te verklaren door 

het overwicht van de Staatse ruiterij en de beslissing van Maurits om op het gepaste moment 

broodnodige reserves in de strijd te werpen. De Staatse cavalerie stond bij Nieuwpoort 

tegenover de Spaanse cavalerie, bestaande uit ongeveer 1000 ruiters, voor 60% uit ex-muiters 

uit Diest. Deze muiters hadden zich onder de belofte van betaling van hun soldij, wederom bij 

het veldleger aangesloten onder een eletto, een officier die zij zelf hadden gekozen. Deze 

                                                 
5 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 56-57; PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 94-96;  
6 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 61; PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 96 
7 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 57; COX, p 72 
8 Voor een volledig overzicht van hoe de slag verliep raad ik het artikel van J.P. Puype aan in Excercise of Arms: 
Victory at Nieuwpoort, 2 july 1600. Hierin wordt in detail de militaire posities en aanvallen beschreven van 
beide legers. 
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muiters wilden in de slag als het ware bewijzen dat zij als het er op aankwam, wel degelijk 

voor hun koning wilden vechten. Ofschoon zij successen boekten(o.a. bij Leffinge), hebben 

zij zich bij Nieuwpoort door de gevolgen van hun ongedisciplineerd gedrag niet bepaald met 

roem overladen. Zowel de aartshertog als de bevelhebber van de cavalerie en de voorhoede 

der Spanjaarden, Don Louis de Mendoza, Admiraal van Arragon, legden de schuld van de 

nederlaag bij de ruiterij. Een tweede verklaring voor de overwinning van de Republiek was 

zoals gemeld de inzet op het cruciale moment van de achtergehouden reserves. Een 

grootscheepse aanval van de Staatse cavalerie zorgde ervoor dat de vermoeide en chaotische 

Spaanse infanterie in paniek raakte en vluchtte. Maurits had gezegevierd.88F

9 

 

 

 

Slag bij Nieuwpoort, met prins Maurits in de voorgrond89F

10 

 

 

 

                                                 
9 PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 97-106; COX, p 72-78; KIST, De erfenis van prins Maurits, Armamentaria. 
Jaarboek Legermuseum 35(2000), p 47 
10 Pauwels van Hillegaert, 1625, Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. SK-A-664 
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E. Na de slag 

 

De dag na de overwinning bij Nieuwpoort nam Maurits een betwistbare beslissing, die door 

de geschiedenis werd aanzien als reden waarom de overwinning totaal nutteloos bleek.90F

11 

 

 Maurits stond immers voor de keuze. De moraal van de vijand was door de nederlaag tot het 

vriespunt gedaald. Dit kon uitgebuit worden door snel over te gaan tot de belegering van 

Nieuwpoort, terwijl de schrik bij de vijand nog groot was. De stad zou zich waarschijnlijk 

snel overgeven. Moeilijker zou dit zijn als na verloop van tijd de schrik verminderde en de 

stad beter verdedigd werd. Uitstel gaf de vijand ook de kans om direct veel soldaten naar de 

stad te sturen om het Staatse leger tegen te houden en tijd te winnen om orde op zaken te 

stellen. Anderzijds was een rustpauze zeker en vast gewenst. Het leger van Maurits  telde veel 

gewonden, maar had ook heel wat buit en krijgsgevangenen verzameld. Er was verder geen 

voedsel, omdat alle schepen weg waren en de soldaten de uitgedeelde proviand had 

weggegooid in het heetst van de strijd. Dit gaf de doorslag in de beslissing om drie dagen 

rond Oostende te blijven. De rustperiode gaf de soldaten de tijd om te herstellen van de 

woelige dagen en de gewonden te verzorgen.91F

12 

 

De Spanjaarden ondertussen, hoewel verslagen, bezetten nog altijd een groot gedeelte van het 

gebied rond Oostende en de inname van het goed versterkte Nieuwpoort leek erg moeilijk te 

worden. Maurits stelde voor om Sluis te veroveren, doch de Staten-Generaal wezen dit af. Zij 

wilden per se dat de overwinning verder werd uitgebuit met de verovering van Nieuwpoort en 

Duinkerken. Maurits liet dan toch op 6 juli zijn leger weer richting Nieuwpoort trekken om de 

tweede belegering van Nieuwpoort aan te vatten. Deze onderneming liep op een compleet 

fiasco uit. De stad Nieuwpoort was te goed verschanst. Er waren een stevige ommuring, aan 

de noordzijde nog de barrière van de IJzer en aan de zuid- en westzijde een dubbel omwater in 

een groot drassig gebied. Het Staatse leger was tevens niet in staat om de stad geheel te 

omsingelen, wat zorgde dat Nieuwpoort continu werd aangevuld met verse voorraden en 

troepen. Zo werden op 3 juli door de aartshertog al 600 soldaten naar Nieuwpoort gestuurd als 

versterking, vermoedelijk afkomstig van het Gentse garnizoen en op 8 juli ruiters naar 

Diksmuiden. Rond 6 juli, vermoedelijk naar aanleiding van het bericht dat het Staatse leger op 

die dag naar Nieuwpoort gegaan was, vertrok Barlotte uit Brugge met ongeveer 1000 Walen 

                                                 
11 FRUIN, R., De Slag bij Nieuwpoort, Verspreide geschriften III Den Haag, 1901, p 247 
12 DUYCK, Slag Nieuwpoort, p 75-79; COX, p 78 
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richting Diksmuide, gekonvooieerd door ongeveer 700 Duitsers onder Frederik van den 

Bergh. Hij arriveerde op 8 juli in Veurne, liet dat stadje van schanswerken voorzien, stuurde 

Duitsers naar Duinkerken en keerde de 10e of 11e naar Diksmuide terug. In de nacht van 11 

op 12 juli trok Barlotte met andere versterkingen naar Nieuwpoort. Verder werd het 

graafwerk van het Staats leger erg bemoeilijkt door vijandig vuur vanuit de stad en het 

sluizenstelsel van de regio. De Nieuwpoortenaren zorgden via die sluizen voor de inundatie 

van de streek, wat het graafwerk en opstellen van geschut erg bemoeilijkte. De troepen zelf 

waren ook niet al te happig, om aan deze zinloze expeditie mee te werken, na maar net een 

veldslag te hebben overleefd. Op 15 juli was het eindelijk genoeg voor Maurits. Hij wist de 

Staten-Generaal te overtuigen om te stoppen met de belegering die definitief eindigde met de 

terugtrekking van de schepen en troepen bij Nieuwpoort op 17 juli.92F

13 

 

Het volgende doel werd het doorbreken van de omsingeling van Oostende. De afsluiting van 

Oostende bestond aan de landzijde in 1600 uit een buitengordel; deze besloeg meer bepaald 

een straal van ongeveer 7 km rond de stad: langs de Leffingherdijk met schansen bij Leffinge 

en Snaeskerke en de Bredense zeewering met schansen rond de kerk van Bredene, bij 

Plasendael en bij Oudenburg(geconstrueerd in 1584). Een binnengordel was, in opdracht van 

de Staten van Vlaanderen aangelegd met de schansen St. Michiel, St. Clara, St. Catherine, 

Isabella en Albertus. Maurits had de schansen van de buitengordel en Albertus gemakkelijk 

veroverd bij zijn aankomst in Oostende 27-29 juni, maar even makkelijk had aartshertog 

Albrecht deze, enkel de schans Albertus niet, opnieuw veroverd op 1 juli. Deze gordels 

vormden bij een beleg een ernstige bedreiging voor Oostende en dienden daarom veroverd te 

worden, al was het maar om toch nog enig succes te overhouden van hun overwinning. Om 

dit gedaan te krijgen diende eerst de buitengordel te worden ingenomen, waarmee er 

landinwaarts een front tegen de vijand zou worden gevormd, om daarna de schansen van de 

buitengordel zeewaarts te kunnen aanvallen. Dit vooropgestelde plan was onmogelijk 

realiseerbaar, omdat dit vereiste dat het Staatse leger, 10.000 man sterk, zich zou moeten 

opsplitsen en verspreiden over een omtrek van ongeveer 40 km, terwijl in het centrum van de 

buitengordel te Oudenburg, een sterk Spaans leger van 3.000 man was gestationeerd, met nog 

eens 5300 man te Brugge en ongeveer 2000 man bij bevelhebber Barlotte. Maurits 

prefereerde een veiliger onderneming en begon daarom met de binnengordel. Hij wilde vanaf 

Albertus(de enige schans in Staatse handen, nr 3 op de kaart) de binnengordel landwaarts 

                                                 
13 COX, p 81-88,129; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 79-91 
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aanpakken, te beginnen met Isabella(kaart nr 2). Dit was echter vanaf het begin gedoemd om 

te mislukken. De problemen waren immers dezelfde als bij het beleg van Nieuwpoort: de 

schans was omgeven door een moerassig terrein, terwijl de vijand via landzijde de schans kon 

bevoorraden met troepenversterkingen en levensmiddelen .93F

14  

 

Kaart Oostende en de schansen aan de westelijke zijde94F

15 

 

De uitzichtloosheid van de situatie begon bij iedereen door te dringen. Prins Maurits die het 

bevel had gekregen na het vertrek van de Staten-Generaal(naar Bergen op Zoom voor de 

vredesonderhandelingen met afgevaardigden van de Zuidelijke Nederlanden, die echter op 

niets zouden uitlopen) uit Oostende op de 16de juli, begon de terugtocht voor te bereiden 

samen met enkele regeringsvertegenwoordigers die in Oostende achterbleven: gedeputeerden 

van de Staten-Generaal(de heren Coren, van Santen en de jonkheer van Renesse) en van de 

Raad van State(Alleman, Boelensz en de fiscaal Duyck). De evacuatie over zee zou 

plaatsvinden op 30-31 juli en 1 augustus. Zo kwam er een einde aan de expeditie in 

Vlaanderen.95F

16 

 

                                                 
14 COX, p 89-90; DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 91-99 
15 COX, figuur 31, p 92 
16 COX, 93-95, 154, 182; DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 23, 99-102 
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Hoofdstuk 2: Voorzieningen uit Zeeland 
 

Dit hoofdstuk focust op voorzieningen die Zeeland trof om het Staatse leger te bevoorraden 

voor, tijdens en na de tocht. 

 

I. Inleiding 
 
 

Voordat een veldtocht begon verzamelde de Republiek allerlei voorraden. Deze omvatten 

zowel ammunitie, wapens als vivres( = term in Middelnederlands voor voedsel). De expeditie 

naar Vlaanderen was daar geen uitzondering op. 

 
De voedselvoorziening van een leger lag in handen van de superintendent van de vivres, in 

1600 was dit Hans Wijgans, die verschillende ambtenaren tot zijn beschikking had. De 

procedure bestond erin om eenmaal de marsroute was bepaald, een aantal ambtenaren vooruit 

te sturen naar plaatsen waar het leger zou langstrekken, om er te zorgen voor voldoende 

voedsel. Deze voorbereiding was belangrijk omdat zo wanneer de troepen in de buurt 

kwamen en hun kamp opsloegen, de plaatselijke bevolking met etenswaren naar de markt zou 

komen om ze te verkopen aan de zoetelaars. Deze laatsten waren particuliere handelaars en 

vormden een onderdeel van de legertrein die de troepen tegen betaling van voedsel 

voorzagen.96F

1 Deze manier van voedselvoorziening had echter haar nadelen. Dikwijls wijzigde 

het marsplan, waardoor de vooraf geplande voedselvoorziening dan in het honderd liep. Een 

ander nadeel was dat in sommige streken de voedselopbrengsten laag waren. Het leger kon 

daarom niet lang op één plaats blijven. Deze nadelen waren zaken waarmee rekening diende 

te worden gehouden, want de dreiging van een tekort aan eten werkte desertie en plundering 

in de hand. Daarom was het aan het einde van de zestiende eeuw de gewoonte om het leger 

van staatswege van het levensnoodzakelijke te voorzien.97F

2 

 

                                                 
1 HOOF, J.P.C.M. van, Logistiek in de tijd van de vestingoorlogen, in: Van marketenster tot logistiek 
medewerker, ROOS, E.H., red., p 66 
2 CREVELD, M. van, Supplying War. Logistics from Wallenstein to Patton, Cambridge, 1977, p 8 
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De militairen kregen een basisrantsoen en waren daardoor minder afhankelijk van de 

zoetelaars. Dit basisrantsoen bestond uit brood, kaas en bier, soms aangevuld met spek, 

haring, stokvis, erwten of bonen. 98F

3 

 

Dit systeem werd ook door het Staatse leger gevolgd bij de omstandigheden rond de expeditie 

in Vlaanderen. Het doel van de missie was om Nieuwpoort en Duinkerken, twee kuststeden, 

te veroveren en dit door een landing op de Vlaamse stranden. De operatie zou zich dus 

normaal gezien langs de kust afspelen en aangezien de Vlaamse vijandelijke omgeving geen 

voorraden zou leveren, werden deze vanuit de zee aangevoerd of viel men terug op voorraden 

die men vanaf het vertrek meenam. Er werd op een veldtocht van drie en halve week gerekend 

en men had dus voor 24 dagen voorraden voor het leger mee.99F

4  

 

Deze voorraden, bestaande uit een grote hoeveelheid vivres, geschut, ammunitie en 

gereedschap(de benodigdheden voor het Staatse leger), werden te Dordrecht op 18 juni 1600, 

zoals door Duyck vermeld, ingeladen in schepen.100F

5 Zeeland had hierbij niets toe te voegen, 

althans volgens de geschiedschrijvers en onderzoekers, zoals Cox. Het Zeeuwse archief geeft 

echter een ander beeld. Zeeland speelde zowel voor, tijdens als na de tocht een belangrijke 

functie als logistieke draaischijf voor het leger van de Republiek. Ook Zeeuwse zoetelaars 

waren zeker en vast bij de expeditie aanwezig. Ze kregen immers allerhande faciliteiten. Zo 

werd op de 18e juni in Zeeland vrijleger(geen belastingen of taxen op voorraden die naar het 

leger worden gevoerd) afgekondigd, omdat zo vivres en andere zaken gemakkelijker konden 

worden aangevoerd door de zoetelaars.101F

6 Deze zoetelaars opereerden in sterke mate 

onafhankelijk van de Zeeuwse overheid en werden hierdoor erg weinig in de bronnen 

vermeld. Ze worden dan ook niet opgenomen in mijn onderzoek dat meer nadruk legt op 

officiële door de Staat georganiseerde levering van benodigdheden. Hieronder vind je een 

verslag van die Zeeuwse activiteiten waarbij de nadruk ligt op vivres, ammunitie en wagens.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 COX, p 141, WIJN, krijgswezen, p 383 
4 COX, p 29, 38 
5 DUYCK, 5.629 
6 ZA, St.v.Z., nr 906, p 127, 12 juni; ZA, St.v.Z., nr 1630, p 211v, 16 juni 
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II. Bij elkaar brengen van de voorraden 

 

A. Vivres 

 

Zeeland bracht voedsel voor en tijdens de expeditie naar Vlaanderen samen, in de maanden 

juni en juli, samen. De commies-superintendent Melkenbeke te Middelburg was 

verantwoordelijk om benodigdheden zoals brood, kaas, bier en knapzakken te verzamelen. 

 

Brood 

Het brood bestond uit twee types brood, een groter en duurder van 6 grt Vl en een kleiner en 

goedkoper van 4 grt Vl. Het werd geleverd door 55 bakkers uit Middelburg, Vlissingen en 

Veere in de maanden juni en juli. Middelburgse bakkers bakten 24 643 broden; 15 681 broden 

waren afkomstig uit Vlissingen en 8741 broden uit Veere, allemaal broden van 6 grt. Dat 

maakt 49 065 broden van 6 grt Vl; voor de broden van 4 grt komt men aan 19 140 broden, 

gebakken in Middelburg. Het totale aantal van alle soorten broden bedraagt 68 205.102F

7 

 

Eenmaal gebakken werden de broden in zakken gestoken. Deze zakken huurde men per dag103F

8 

voor een erg korte tijd. Er zijn geen concrete cijfers voor Middelburg, maar voor Vlissingen 

werden er 32 zakken gehuurd voor vijf dagen en voor Veere werden er 26 zakken gehuurd 

voor drie dagen. Deze erg korte huurperiode duidt erop dat de zakken niet meegingen naar 

Oostende. De zakken werden hoogst waarschijnlijk gebruikt voor het transport van het brood, 

gebakken binnen de stad, naar de wachtende schepen. Het kleine aantal zakken doet 

vermoeden dat deze telkens opnieuw werden gevuld, nadat de broden waren afgeleverd aan 

de schepen, tenzij het grote zakken waren, wat weinig waarschijnlijk is, omdat in dergelijk 

geval het transport ervan niet zo gemakkelijk zou geweest zijn. De arbeid die dit transport van 

zakken gevuld met broden met zich meebracht, werd niet door de bakkers, maar door 

gehuurde arbeiders verricht die door de commis Melkenbeke werden vergoed.104F

9 

 

 

 

                                                 
7 ZA, Rekenkamer C, commies-supperintendent, nr 14480, p 11-13, 61-61v 
8 8 mythen VL elke dag per zak in Middelburg, 18 mythen Vl per dag in Vlissingen en in Veere vroeg men 1 sch 
7 grt 12 myten Vl voor 26 zakken per dag 
9 ZA, Rekenkamer C, commies-supperintendent, nr 14480, p 32-35v 



 

52

 

Kaas 

Kaas voor de expeditie naar Vlaanderen werd geleverd door drie personen in de maand juni: 

Willem Antheunissen, Pieter Willemsen en Hans Maillaert. De laatste was een koopman uit 

Middelburg en vermoedelijk waren de andere twee ook kooplui, die als tussenpersonen 

opereerden. Zij leverden 54.875 pond Hollandse kaas: zowel 2000 pond jonge Hollandse kaas 

als 7808 pond oude overjarige Hollandse kaas, wat aanduidt dat men niet erg lette op 

kwaliteit. De prijs van de gewone Hollandse kaas was 2 pd 3 sch 4 grt Vl voor honderd pond, 

voor jonge Hollandse kaas was de prijs minder, slechts 33 sch 4 grt Vl voor honderd pond.105F

10 

 

Knapzakken 

De knapzakken, om de vivres in te steken, werden gemaakt door Gheraert Tack, zeilmaker uit 

Middelburg. Hij maakte die uit twee oude zeilen van 1311 ellen lang en twee oude zakken die 

ammunitiemeester Reijgersberg op 14 juni moest meebrengen. Deze Gheraert Tack werkte 

waarschijnlijk samen met andere zeilmakers, want er werden in een erg korte tijdspanne 

tijdens de maand juni 1360 knapzakken gemaakt. Daarvoor had Gheraert al 240 knapzakken 

gemaakt, waardoor het totaal komt op 1600 stuks. Elke zak kostte 10 grt Vl.106F

11 

 

Bier 

Er leverden 10 Zeeuwse brouwers bier, 7 brouwers uit Middelburg, 3 uit Vlissingen. Zij 

leverden ongeveer 1500 tonnen bier tegen 11 sch 11 grt Vl per ton in Middelburg en 13 sch 4 

grt Vl in Vlissingen.107F

12 

 

B. Ammunitie 

 

Zeeland had niet enkel de taak om voor voedsel te zorgen, maar was ook verantwoordelijk 

voor wapenbenodigdheden. Deze werden uit een magazijn gehaald. De verbrokkelde structuur 

van de Republiek zorgde ervoor dat elke provincie het oorlogsmaterieel opsloeg in een eigen, 

gewestelijk magazijn; in Zeeland was dit Veere. De andere grootste wapen- en 

munitievoorraden van de Republiek bevonden zich in de gewestelijke magazijnen van 

Friesland(Leeuwarden) en vooral van Holland(Dordrecht, Delft). Delft was naast het 

                                                 
10 ZA, Rekenkamer C, commies-supperintendent, nr 14480, p 14v-16, 63 v; ZA, St.v.Z., nr 474, 30 oktober pp 
11 ZA, St.v.Z., nr 1630, p 209v, 14 juni; ZA, Rekenkamer C, commies-supperintendent, nr 14480, p 21, 26, 39, 
66, 138 
12 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 16v-19v 
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gewestelijk arsenaal van Holland ook het generaliteitsmagazijn van de Unie en vormde 

daarmee de centrale spil in de Republiek.108F

13 

 
De voornaamste opdracht van het gewestelijke magazijn van Holland en het 

generaliteitsmagazijn van Delft was het aanleggen van grote voorraden buskruit, lonten, 

kogellood voor vuurwapens en ijzeren kogels voor het geschut. Daarnaast verzorgden 

magazijnen de aankopen en het onderhoud van de veld- en belegeringstrein en de wagens van 

de bagagetros met materiaal voor veldversterkingen, pontonniers- en pioniersgereedschap. 

Smeden, timmerlui, musketmakers en zwaardvegers, werkzaam binnen de magazijnen 

verzorgden reparaties, onderhoud en fabricatie van materiaal voor de bagagetros. Ten derde 

beheerden magazijnen grote aantallen vuurwapens en blanke wapens die in de vorm van kant-

en-klare pakketten of als aanvullingen werden uitgedeeld aan de compagnieën infanterie of 

cavalerie.109F

14 

 

De magazijnen uit Holland dienden het overgrote gedeelte van de benodigdheden te 

verzamelen te Dordrecht, het vertrekpunt van de expeditie, met ook een magazijn tot zijn 

beschikking. Zeeland diende enkel haar troepen te voorzien van ammunitie. Harnassen, 

helmen, musketten en pistolen werden niet geleverd door Rijgersberg, de commies-stapelier 

te Veere in het jaar 1600. 110F

15 Dit was niet uitzonderlijk want harnassen, helmen, musketten en 

pistolen werden door de Gecommitteerde Raden niet in dusdanig grote hoeveelheden 

aangekocht om de regimenten in Zeeuwse dienst volledig uit te rusten. Steekwapens zijn zelfs 

geheel afwezig in rekeningen te lande en te water. Kennelijk rustten de desbetreffende 

kapiteins en kolonels de Zeeuwse regimenten met vuurwapens en blanke wapens uit. De 

voorziening van het Staatse leger was vooral gericht op geschut, buskruit, lonten en kogels. 111F

16 

 

Hiervan was er in 1600 nog voldoende voorraad aanwezig in het arsenaal te Veere. De twee 

vorige jaren was er immers jaarlijks 8 000 pond buskruit geleverd aan de commies-stapelier 

en in het begin van het jaar 1600 zelfs 10 000 pond buskruit door Joseph van Best, koopman 

te Middelburg, aan Reygersberg. Ook lont was er genoeg voorradig. Zo was er 21.344 pond 

aan lonten geleverd aan Zeeland in 1599. 112F

17   

                                                 
13 JONG, M. de, Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005, p 28 
14 JONG, Staat van Oorlog, p 30 
15 ZA, Rekenkamer C, commies-stapelier, nr 11850, p 43, 49, 53  
16 JONG, M. de, De Zeeuwse wapenhandel en –productie, 1572- 1648, scriptie Leiden, 1994, p 8-9 
17 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 342v, 343 
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C. Kanonnen 

 

Een derde zaak die Zeeland gereed maakte waren de kanonnen. Maurits gaf Zeeland op 10 

juni opdracht om zes halve kartouwen(= kanonnen) met hun toebehoren mee te sturen met de 

expeditie, maar Zeeland liet weten dat de zes halve kartouwen niet klaar waren. Ze stelden 

voor om vier halve kanonnen, waarvan er twee binnen Oostende stonden en twee die 

ongereed waren, gereed te maken en mee te nemen in de expeditie.113F

18 Deze kannonen werden 

bemand door vijftien Zeeuwse kanonniers, afkomstig uit verschillende schansen uit Zeeland, 

waar ze gemist konden worden.114F

19 

 

 

Uitbeeldinghe van vierderley groff geschut…115F

20 

                                                 
18 ZA, St.v.Z., nr 906, p 121; StvZ, nr 1630, p 207v 
19 ZA, St.v.Z., nr 1630, p 212v; St.v.Z., nr 1215, 15 juni; St.v.Z., nr 474, 11 juni 
20 uit HONDIUS, H., Korte Beschrijvinghe ende Afbeeldinghe van de Generale Regelen van de Fortificatie, 
1624, p 18 
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III Uitdelen aan Zeeuwse troepen 

 

A. Vivres 

 

Een deel van de verzamelde voorraden werden verdeeld over de soldaten voor de 

expeditie(over de bevoorrading tijdens de expeditie later meer). Zeeland onderhield veertien 

Zeeuwse compagnieën en een 10-tal cornetten Brabantse ruiters uit Bergen op Zoom met 

voorraden voor twaalf dagen. Dit wordt letterlijk zo gezegd bij de vivres voor de ruiterij.116F

21 De 

Zeeuwse compagnieën hebben geen vermelding voor het aantal dagen vivres, maar aan de 

hand van het geleverde bier valt dit wel af te leiden. De ruiters kregen negen tonnen bier per 

compagnie voor twaalf dagen, de infanterie twaalf tonnen bier voor een onbekend aantal 

dagen. Als je weet dat een compagnie ruiters uit ongeveer 100 man bestond en een compagnie 

infanterie uit ongeveer 150 man dan werden de Zeeuwse compagnieën voor ongeveer twaalf 

dagen vivres bevoorraad. 

 

De twaalf dagen vivres voor de ruiterij werden naar Bergen op Zoom gestuurd, waar commies 

Michel Dewant, ondergeschikte van commies Melkenbeke, ze moest verdelen. Hij moest wel 

opletten dat de ruiters de vivres pas gebruikten als ze met de schepen voor Walcheren lagen, 

tot dan moesten ze maar voedsel gebruiken dat ze uit Bergen op Zoom hadden meegekregen. 

Hierop werd aangedrongen, want ook gouverneur Bax van Bergen op Zoom kreeg bericht 

hierop te letten.117F

22 

 

De levering werd gedaan op 17 juni aan 8 compagnieën ruiters(ritmeesters: Paulus Bax, 

Marchelis Bax, Johan Bax, Monsieur de Risoire, Monsieur de Meruwel, Monseigneur de 

Herrauguierre, du Bois en Lambert). Monsieur de Tempel werd op 22 juni bevoorraad. Elke 

compagnie ruiters kreeg 480 broden tot 4 grt Vl elk, 480 pond oude Hollandse kaas tot 3 pd 3 

sch 4 grt Vl per 100 pond en negen tonnen bier van 11 sch 11 grt Vl per ton.118F

23  

 

De veertien Zeeuwse compagnieën werden door dezelfde commies Melkenbeke bevoorraad 

voor ‘zekeren tijt van dagen’ op 19 en  20 juni. Dertien compagnieën kregen elk 880 broden, 

4 grt Vl elk, 700 pond oude Hollandse kaas, tot 2 pd 3 sch 4 grt Vl per 100 pond en twaalf 

                                                 
21 ZA, St.v.Z., nr 474, 11 juni; ZA, St.v.Z, nr 1630, p 208v-209, 13 juni 
22 ZA, St.v.Z., nr 474, 11 juni; ZA, St.v.Z, nr 1630, p 208v-209, 13 juni 
23 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 103v-109 
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tonnen bier, van 11 sch 11 grt Vl per ton. Kolonel Johan Piron kreeg wat meer: 930 broden 

van 4 grt Vl elk, 720 pond Hollandse kaas, 2 pd 3 sch 4 grt Vl per 100 pond en veertien 

tonnen bier van 11 sch 11 grt Vl per ton. Het is niet echt duidelijk waarom hij extra voedsel 

kreeg. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat hij kolonel was, dus een hogere rang had en 

meer manschappen onder zich, maar aangezien Vander Noot eveneens kolonel was, maar 

geen extra voedsel kreeg, lijkt deze redenering niet te kloppen. 

 

Er was dus een betrekkelijk grote gelijkheid in de verdeling van de hoeveelheid voedsel. Het 

enige waar dit niet opging was het aantal proviand- of soldatenzakken(knapzakken). Je hebt 

hierin een grote verscheidenheid(zie tabel).119F

24 

 

Tabel met per Zeeuwse compagnie het aantal knapzakken120F

25 

Zeeuwse compangieën Aantal knapzakken 

Kolonel Johan Piron 120 

Kolonel Vander Noot 150 

Kapitein Buury 50 

Kapitein Maximiliaen Reyviers 80 

Kapitein Proviniele d’ailleur - 

Kapitein Zeghelyn van Bolle 100 

Kapitein Joos van Hecke, gezegt Prinche 120 

Kapitein Johan vander Horst 80 

Kapitein Willem van Ghistelles 100 

Kapitein Albert van Ingenhaeffve 25 

Kapitein Daniel Curcqueam 6 

Kapitein Gaspar Busigny 50 

Kapitein Bartholomeens Malraenen 100 

Kapitein Johan de la Grappe 70 

Totaal 1051 

 

 

                                                 
24 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 112-120 
25 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 112-120 
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Het totaal aantal knapzakken lijkt willekeurig te zijn verdeeld en het is me niet duidelijk hoe 

de verdeling gebeurde. Het zou kunnen dat sommige compagnieën al knapzakken hadden 

voor de zomer van 1600 en er daarom minder extra nodig hadden, verder onderzoek zou dit 

aan het licht kunnen brengen. 

 

B. Ammunitie 

 

Het voedsel was niet het enige dat Zeeland leverde voordat de troepen afreisden: op 11 juni 

werd het bevel gegeven aan Reijgersberg, de commies-stapelier om 2000 pond lood(voor 

kogels), 2000 pond kruit en 4000 pond lonten gereed te houden, hetgeen hij moest 

distribueren over de veertien Zeeuwse compagnieën.121F

26 

 

Normaal gezien kreeg elke compagnie vanuit het arsenaal 24 pond kruit 30 pond lonten en 6 

pond gegoten lood per maand.122F

27 De veertien Zeeuwse compagnieën die naar Vlaanderen 

gingen ontvingen op de 19e juni 100 pond kruit, 100 pond gegoten roer- of musketlood en 200 

pond lonten per compagnie. Dat is een totaal van 1400 pond poeder, 1400 pond gegoten lood 

en 2800 pond lonten.123F

28  

 

Er werd dus minder uitgegeven dan gevraagd, maar het is niet echt duidelijk waarom dit 

gebeurde. Was er te weinig voorraad in het arsenaal aanwezig of dacht Reijgersberg dat de 

verminderde hoeveelheid volstond? Of werd de Brabantse ruiterij bevoorraad met de 

overschotten? Dit kon zich hebben voorgedaan, maar aangezien er nergens een uitlevering 

voorkomt aan de Brabantse ruiterij in de rekeningen van de commies-stapelier lijkt dit 

onwaarschijnlijk. Verder onderzoek van de Brabantse ruiterij brengt eventueel het antwoord 

aan het licht. 

 

Hiermee dachten de Zeeuwen klaar te zijn met hun werkzaamheden, maar hierin vergisten ze 

zich. 

 

 

 

                                                 
26 ZA, St v. Z, nr 474, 11 juni; StvZ, nr 1630, 207v, 12 juni 
27 ZA, Rekenkamer C, commies-stapelier, nr 11850, p 27, 35, 45 
28 ZA, Rekenkamer C, commies-stapelier, nr 11850, p 28, 37v, 46 



 

58

 

IV. Nabestellingen bij Philippine 

 

Het gewijzigde plan van 21 juni gooide roet in het eten. Het vereiste een veel langere tocht 

over land dan men voorzien had, daarom moest men erg snel enkele nabestellingen doen voor 

brugmaterieel, wagens en vivres.  

 

A. Brugmateriaal  

 

Men had voorzien om aan de Vlaamse kust door Zeeland geleverde bruggen te leggen met 

behulp van schepen, vastgelegd met ankers en kabels. Dit laatste om de brug in het water 

stabiel en op de juiste plaats te houden. De commies-superintendent Melkenbeke ontving 

hiervoor op 20 juni te Middelburg twintig ankers met hun twintig kabels en twee kabels 

zonder ankers van Heyndrick Janssen Herkenbout, knaap van de schippersgilde van 

Middelburg. Melkenbeke stuurde deze door naar Vlissingen, waar ze werden geleverd aan Jan 

Lucassen, de brugmeester in Maurits’ leger.124F

29 Het geweizigde plan vereiste een veel langere 

tocht over land, zonder aanwezige schepen. Hierdoor had men veel meer kans dat men water 

zou moeten kruisen, waarvoor het Staatse leger bruggen nodig had. Maurits stuurde daarom 

op 21 juni, uit zijn schip dat voor Biervliet lag, een verzoek aan Zeeland om ankers, delen, 

balken en touwen.125F

30 

 

Zeeland reageerde direct. Commies-superintendent Melkenbeke leverde 131 balken van 16 

ellen(11,2 m) en 69 balken van 14 ellen(9,8 m) op 20 en 21 juni vanuit Middelburg aan de 

brugmeester van het Staatse leger te Vlissingen, Jan Lucass(aangesteld in 1599 te Delft126F

31).127F

32 

De zoon van Melkenbeke bracht daarnaast nog een hele lijst van balken naar Philippine op de 

22ste juni. 128F

33 

 

Ander brugmateriaal dat geleverd werd, waren ankers en kabels. De Staten van Zeeland 

moesten van Maurits 40 ankers en kabels klaarleggen voor ‘karveels of harmcbussen’(boten) 

op 21 juni. Dit bericht werd doorgestuurd naar Cornelis Claessen, de equipagemeester van 

Vlissingen, met de vraag hoeveel hij er had liggen. Diezelfde dag liet hij weten aan niet meer 

                                                 
29 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 39, 86, 139 
30 ZA, St.v.Z., nr 906, p 145, 21 juni 
31 EYSTEN, J., Geschiedenis der Nederlandsche pontonniers, Breda, 1908, p 24 
32 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 139,143v; ZA, St.v.Z., nr 1630, 214 
33 ZA, St.v.Z., nr 1215, brief Alleman, 22 juni 
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dan 28 kabels en ankers te komen en dat hij er dus er 12 te weinig had. Deze 12 diende hij 

later te leveren aan brugmeester Jan Lucass van het Staatse leger.129F

34  

 

B. Wagens 

 

Het tweede deel dat werd nabesteld waren wagens(karren). Deze wagens waren onderdeel van 

een grote trein die tijdens de veldtocht onder het bevel stond van de wagenmeester. De 

wagenmeester had enkele commiezen tot zijn beschikking, die elk de leiding van een deel van 

de trein op zich namen. De conducteurs stonden onder hen. Zij hielden onderweg toezicht op 

de voerlieden en de wagens. De trein had ook enkele wielmakers en hoefsmeden voor de 

nodige reparaties onderweg. In de tijd van Maurits had de trein een vast uitzicht. Vooraan 

bevond zich de artillerie, dan de proviandwagens en ten slotte de bagagewagens. De 

proviandwagens vervoerden niet alleen voedsel maar allerlei zaken zoals: kogels, buskruit, 

horden om de wegen begaanbaar te maken, hijsmateriaal, balken en planken voor bruggen en 

geschutsopstellingen, pioniergereedschap zoals schoppen, houwelen en spaden.130F

35  

 

De benodigde wagens werden normaalgezien voor de start van de veldtocht gehuurd bij 

particulieren. Dit werd geregeld door de hierboven genoemde wagenmeester die voor dit werk 

een aantal conducteurs, opzichters aanstelde. Deze huurden ieder apart wagens en voerlui in 

per dag. Daarom was een goede planning van de veldtocht vereist daar bij uitstel meer moest 

worden betaald. De ambtenaren hielden om dezelfde reden nauwgezet noties bij van het 

gehuurde materiaal en deze dienden als basis bij latere betwistingen. De aangenomen paarden 

werden direct van een merkteken voorzien. Dit gebeurde bij de afgekeurde paarden eveneens 

om hergebruik tegen te gaan.131F

36 

 

Aangezien het meeste materiaal voor de trein zich te Delft, in Holland bevond(zie hierboven), 

werden daar de meeste wagens voor het transport samengebracht.132F

37 Zeeland had zich hier 

totaal niet om te bekommeren. Dit veranderde allemaal toen besloten werd om te landen in 

Philippine op 21 juni. Normaal gezien zou de operatie zich langs de kust afspelen en dacht 

men eraan de troepen vanaf de zee te bevoorraden. Hiervoor nam men een betrekkelijk gering 

                                                 
34 ZA, St.v.Z., nr 1630, p 214; ZA, St.v.Z., nr 906, p 145, 21 juni 
35 SCHULTEN, J.W.M., Het leger in de zeventiende eeuw, Bussum, 1969, p 48; WIJN, p 386-387 
36 SCHULTEN, Leger 17de eeuw, p 86, 88; WIJN, p 378 
37 ENTHOVEN, Een stad te ver. De materiële verzorging van het garnizoen van Oostende, in: THOMAS, ed., 
Val van het nieuwe Troje, p 68; DUYCK, 5.629 
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aantal trekpaarden en wagens mee, bedoeld om een deel van het lichte geschut met de daarbij 

horende munitie te transporteren. Het gewijzigde plan zorgde ervoor dat men nu voor 

meerdere dagen voorraden en het zware geschut voor het hele leger moest vervoeren met te 

weinig wagens en paarden.133F

38 

 

Legertrein tijdens de mars134F

39 

 

Dit tekort van ingehuurde wagens en paarden kwam in de praktijk, volgens Wijn, geregeld 

voor en werd opgelost door de wagenmeester die de steden en gemeenten waarlangs het leger 

trok, verzocht extra paarden wagens en voerlui te leveren.135F

40 Dit zien we op 21 juni ook 

gebeuren, men schakelde Zeeland, als dichtbijgelegen provincie, in om zo snel mogelijk de 

tekorten op te vullen.  

 

Eerst dacht men de wagens uit Walcheren te halen, waar de vloot op dat moment lag. De 

Staten-Generaal twijfelden echter of de wagens uit Walcheren in een korte tijdspanne gereed 

zouden zijn, daarom werd Nicolaas Heyns, baljuw van Axel en Terneuzen, aangeschreven om 

                                                 
38 COX, p 38 
39 gravure uit het artilleriehandboek van Diego Ufano, Zuthpen, 1620 
40 WIJN, p 378 
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vanuit zijn kwartier in Mauritsfort(recht tegenover Philippine): “…voor de middag van 22 

juni, op straffe van brandt, 40 of 50 bequame wagens met 2 of 3 paarden te leveren om naar 

Philippine te verschepen”.136F

41 

 

De baljuw bezocht die 22ste juni Maurits op zijn schip, aangemeerd voor Philippine en deelde 

hem mee dat het onmogelijk was om de wagens uit zijn kwartier te halen. Het land zou dan 

geheel ‘gebloot’ zijn en de landbouwers zouden hun werkzaamheden moeten staken. De 

landbouwers waren dientengevolge onwillig om wagens af te staan en als wagenlui te dienen. 

De wagens dienden uiteindelijk toch uit Walcheren te worden gehaald. Het bevel werd 

gegeven om 30 goede wagens ‘die gewoon zijn om vracht te vervoeren’ uit Walcheren te 

halen en naar het leger te vervoeren via een transportschip.137F

42 Deze 30 wagens werden over de 

provincie verdeeld: Middelburg, Vlissingen en Veere dienden elk voor 10 wagens met goede 

paarden te zorgen. De steden moesten op 22 juni, voor het stadhuis van Vlissingen brengen, 

waar  Cornelis Claessen, de equipagemeester, ze op schepen zette die onder bevel van 

Hendrick Herckenbout naar het leger van Maurits voeren.138F

43 

 

De 22ste kwam nogmaals een verzoek van Maurits voor een levering van wagens. De heren 

van de Staten-Generaal waren meegereisd met de expeditie naar Vlaanderen om de 

voorgenomen contributie en brandschatting beter te kunnen uitvoeren(zie hoofdstuk roof).139F

44 

Er was echter geen rekening gehouden met een reis over land en er was voor deze heren dan 

ook geen transportmiddel meegebracht. Zeeland diende 11 wagens naar Philippine te brengen 

om de heren te vervoeren. Middelburg leverde vier ‘backwagens’, Veere drie gemene wagens 

en Vlissingen drie andere. Deze dienden door de equipagemeester van Vlissingen, Cornelis 

Claessen, zo snel mogelijk te worden ingeladen in zes schepen, die nadat ze het leger hadden 

afgezet te Philippine naar Zeeland werden gezonden, speciaal om de wagens op te halen. De 

wagenlieden dienden te worden overtuigd met de reden dat ze geen soldaten dienden te 

vervoeren, maar alleen de heren van de Staten-Generaal.140F

45 De Staten-Generaal zouden 

wachten en ermee de volgende dag op 23 juni, vertrekken.141F

46 De Staten wachtten lang op deze 

wagens en zouden uiteindelijk plaats nemen op de voorraadwagens en het doorgereisde leger 

                                                 
41 Res, SG, XI, p 31-32, uit Vlissingen, 21 juni 1600 
42 ZA, StvZ, nr 906, p 143, 22 juni; DUYCK, 5.642; COX, p 41 
43 ZA, StvZ, nr 1630, p 214-215 
44 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 33 
45 ZA, StvZ, nr 1630, p 216, 22 juni; ZA, St.v.Z., nr 1215, brief Alleman, 22 juni 
46 ZA, St.v.Z., nr 1215, brief Alleman, 22 juni 
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vervoegen.142F

47 Toch lijkt het erop dat de wagens later werden nageleverd, want pas op de 24ste 

juni zou men alles te Philippine lossen en de rest van het leger bereiken dat ondertussen was 

doorgetrokken.143F

48  Men had dus nog de tijd om de wagens naar Vlaanderen door te sturen. 

Verder werden verschillende voerlui van Zeeuwse schepen betaald door Zeeland voor hun 

werk tijdens de expeditie(zie tabel …). De wagens zouden uiteindelijk dus waarschijnlijk wel 

eens kunnen zijn geleverd. 

 

C. Nabestelling van vivres 

 

Er waren niet enkel praktische zaken die direct dienden worden opgelost ook voor een korte 

tijd later dienden er nabestellingen gedaan te worden. Dit komt omdat aanvullingen nodig 

waren na de landing te Philippine op 22 juni en wel omwille van twee redenen. Vooreerst 

waren er meer manschappen. Een monstering na de landing van de gehele troepenmacht had 

aan het licht gebracht, dat er meer troepen waren geland dan aanvankelijk waren voorzien. Er 

waren 170 compagnieën en men had slechts vivres mee voor 150 compagnieën. Ten tweede 

zou door de tocht over land de reis vijf dagen langer duren. Dit alles maakte dat er 

nabestellingen nodig waren. Dit deden de Staten-Generaal diezelfde avond de 22e juni aan de 

Staten van Zeeland. Ze vroegen vivres voor vijf dagen: 17 000 pond brood per dag(men 

rekende dus voor 100 pond brood per compagnie per dag) plus kaas en bier naar dezelfde 

verhouding. Dit moest worden geleverd aan commis van de vivres Wijgans te Oostende.144F

49 

 

De Staten van Zeeland ontvingen dit bericht en belegden direct een vergadering met de 

commies Wijgans. Ze besloten vivres te leveren voor vijf dagen die commies Melkenbeke aan 

commies Wijgans zou overhandigen. Wijgans verzocht echter om nog vijf dagen extra vivres 

voor 15 000 man waartegen Zeeland protesteerde. De Zeeuwen wilden slechts drie dagen 

extra vivres leveren, omdat het in zulk een korte tijd moeilijk was om zo grote hoeveelheden 

te verzamelen. De resterende twee dagen werden door de Staten van Holland op zich 

genomen. 145F

50 Maurits werd hiervan op de hoogte gebracht via Wijgans en was hier niet 

tevreden mee. Hij verzocht daarom Zeeland vriendelijk om toch voor vijf dagen vivres te 

leveren. Hij drong hierop aan, want: “…het niet doen tot disreputatie en ondienste vande 

                                                 
47 DUYCK, 5.642; COX, p 41 
48 COX, p 41-42 
49 COX, p 39-40; ZA, St.v.Z., nr 906, p 139, 22 juni; ZA, St.v.Z., nr 906, p 906, p 141, 22 juni 
50 ZA, St.v.Z, Gedrukte notulen 1600, p 112, 22 juni; ZA, St.v.Z., nr 1630, p 215v; ZA, St.v.Z., nr 1215, brief 
Alleman, 22 juni 
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landen zou strekken dat een zo groot en schone armade als deze door fault van vivres zou 

komen te … en in armoede te vallen”.146F

51 Zeeland gaf niet toe en leverde voor acht dagen 

vivres aan de commies Wijgans. Ze zouden dit zo snel mogelijk doen, maar waarschuwden 

dat er voortaan geen nabestellingen van vivres in Zeeland meer mogelijk zouden zijn.147F

52 

 

De vivres werden afgehandeld door commies-superintendent Melkebeke. Hij kreeg hiervoor 

van Valke, de tresorier van Zeeland, 200 pd grt Vl: “…in advanchemente tot de koop van 

vivres op den 22 juni 1600”.148F

53 Met dit geld kocht hij de benodigde vivres en maakte alle 

benodigdheden die hij reeds had(zie hierboven) klaar om aan de commies Hans Wijgans te 

leveren. De nabestelde vivres werden tenslotte in handen van Philips Merbeke, een 

ondergeschikte van de commies Wijgans, geleverd op 30 juni 1600. De hoeveelheden vivres 

omvatte 28 371 broden, 6 grt Vl elk, 40 000 pond Hollandse kaas en 11 099 tonnen bier.149F

54 Dit 

had meer kunnen zijn, maar vanuit Oostende kwam het bericht om te stoppen met het bakken 

van broden en over te schakelen op vivres voor de tweede nabestelling.150F

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 ZA, St.v.Z., nr 906, p 147, 22 juni 
52 ZA, St.v.Z., nr 1630, p 216v, 23 juni 
53 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 9v 
54 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 120v 
55 ZA, St.v.Z., nr 906, p 152, 28 juni 
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V. Nabestellingen bij Oostende 

 

A. Bisquits 

 

Een volgende nabestelling kwam er nadat het Staatse leger zonder grote ongelukken het 

veilige Oostende op 27 juni bereikte. Maurits en de Staten-Generaal waren immers bezorgd 

dat er een gebrek aan brood zou optreden. De Zeeuwen hadden bijvoorbeeld maar voorraad 

voor twaalf dagen meegekregen. Dit werd uitgedeeld op 19 juni en zou dus opgebruikt zijn op 

31 juni. Dit moest worden voorkomen. 

 

Hierdoor diende er nabesteld te worden op 28 juni 151F

56: 

-100 lasten rogge, voor 600 000 pond brood 

-150 lasten haver, voor 25 vanen voor 18 dagen, tot het einde van juli dus 

-240.000 pond bisquit: zeebeschuit of kaak, als reservevoorraad voor 20 dagen 

-30 of 40 quernen = handmolens voor het bakken van het brood 

-5 of 6 schepen droge turf, om de bakovens te stoken 

-40 à 50 ingespannen wagens, om het leger in het veld vanuit de basis te bevoorraden. 

 

Zeeland werd specifiek aangeschreven om ‘bisquits’ en wagens te leveren. De andere 

nabestellingen waren voor rekening van Holland of voor zoetelaars.152F

57  

 

De zoetelaars werden niet aangeschreven voor de levering van bisquits. Het was immers niet 

de tijd van het jaar voor de zoetelaars om voldoende brood te hebben en dit te brengen. 

Vandaar dat Holland en Zeeland werden ingeschakeld om 240 000 pond biscuits te bakken, 

om indien nodig in voorraad te houden in het leger. Zeeland kreeg het bericht op 1 juli om 

40.000 pond bisquits te maken, de overige 200.000 pond bisquits moest Holland bakken. Dit 

waren tarwebiscuits, in het midden doorgesneden en in tonnen opgeslagen. Deze bestelling 

was prioritair: zodoende moest men het bakken van brood voor acht dagen vivres van de 

eerste nabestelling staken en overschakelen op de 40.000 pond biscuits.153F

58 

 

                                                 
56 Res. S-G, XI, 28 juni 1600, p 35 
57 COX, p 141 
58 ZA, St.v.Z., nr 906, p 150, 152: 28 juni; ZA, St.v.Z., gedrukte notulen, 1600, p 115-116, 1 juli; ZA, St.v.Z, nr 
906, p 157, 1 juli 
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De bakkers die werden ingezet om het biscuit te bakken waren over de volgende Zeeuwse 

steden verdeeld: 

 

Steden Zeeland Hoeveelheid biscuits 

Middelburg 13 338 pd 

Zierikzee 5 835 pd 

Goes 5 330 pd 

Tholen 2 167 pd 

Vlissingen 8 330 pd 

Veere 5 000 pd 

  

Totaal 40 000 pd 

Tabel verdeling biscuits over Zeeland 154F

59 

 

Eenmaal gebakken dienden de biscuits te worden geleverd aan commies Melkenbeke die ze 

zou doorsturen naar commies Wygans.155F

60 Het is niet echt duidelijk of dit wel effectief 

gebeurde. De administratie van Melkenbeke vermeldt immers niets over de ontvangst van 

dergelijke biscuits.  

 

Toch werden de 40.000 ponden bisquits wel degelijk geleverd want ze dienden tegelijk met 

40 à 50 wagens te worden vervoerd, die zoals verder aangetoond, daadwerkelijk werden 

aangebracht.156F

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 ZA, St.v.Z., gedrukte notulen, 1600, p 146, 3 jui 
60 ZA, St.v.Z., gedrukte notulen, 1600, p 145, 3 jui 
61 ZA, St.v.Z, nr 906, p 157, 1 juli; ZA, St.v.Z., nr 1630, p 220, 2 juli 
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B. Wagens 

 

Wagens waren al eens geleverd door Zeeland op 22 juni, maar een tekort bleef. Maurits 

probeerde het wel te verhelpen door te roven, maar het enige dat hij vergaarde uit Vlaanderen 

was veel vee(zie roof, p 111). Toen er dan op 28 juni opnieuw contact ontstond met de 

thuisbasis, via Oostende, liet men bij de nabestellingen ook extra wagens aanvragen. Er 

werden 40 à 50 goed ingespannen wagens nabesteld in Zeeland, om het leger in het veld 

vanuit de basis Oostende te kunnen bevoorraden.157F

62  

 

Zeeland gaf gevolg aan dit verzoek. In Vlissingen werden 40 wagens verzameld afkomstig uit 

de verschillende Zeeuwse steden(zie tabel) waar Cornelis Claessen, de equipagemeester, ze 

moest opvangen(o.a. de paarden voorzien van hooi) en ze per schip naar Oostende stuurde.158F

63 

 

Steden in 

Zeeland 

Aantal wagens bijbesteld 

28 juni 159F

64 

Totaal aantal wagens volgens betaling aan 

voerlui van Jacob Valcke, na de tocht 160F

65 

Middelburg 2 10 

Vlissingen 2 13 

Veere 2 15 

Goes 15 - 

Zierikzee 13 13 

Tholen 6 - 

Terneuzen - 5161F

66 

   

Totaal 40 61 

Tabel verdeling wagens over Zeeland 

 

Deze wagens dienden, net als hierboven gemeld, tezamen met de biscuits te worden geleverd 

en het lijkt erop dat dit wel degelijk zijn gebeurd is. Dit valt op te maken uit de betalingen die 

                                                 
62 COX, p 45, 141; Res, S-G, XI, 28 juni 1600, p 35; ZA, StvZ, nr 906, p 150: 28 juni, p 154: 29 juni 
63 ZA, St.v.Z., nr 1630, p 220, 1 juli; ZA, St.v.Z., gedrukte notulen, 1600, p 115-116: 1 juli, p 149: 4 juli 
64 ZA, St.v.Z., nr 1630, p 220, 1 juli 
65 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 381v-382; ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, nr 6330, p 260v, ZA, 
St.v.Z., gedrukte notulen, 1600, p 116, 1 juli 
66 in ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, water, nr 6330, p 260v staat er betaling van wagengelden in Terneuzen, maar 
geen aantal voerlui, maar dankzij de som die ongeveer de helft is van de som voor Middelburg, vermoed ik dat 
er ongeveer 5 voerlui zijn. 
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aan de voerlui werden gedaan door de Zeeuwse overheid, via Jacob Valke. Deze moest als 

ontvanger-generaal te lande en te water alle oorlogsuitgaven te land en op de zee regelen en 

had in zijn administratie een aparte post voor het wagengeld. Valke betaalde de Zeeuwse 

voerlui voor hun dienst in de tocht 10 schelling per dag en per wagen. Wat opvalt, is dat hij 

dit doet in twee verschillende rekeningen: zowel in zijn rekening voor de oorlogsvoering te 

lande als deze voor zee, zijn er betalingen terug te vinden voor de wagenlui. De lijst van 

betalingen(zie tabel) geeft de Zeeuwse steden weer met slechts twee steden, Goes en Tholen, 

die niet in zijn lijst voorkwamen. Hij had waarschijnlijk het geld voor de wagenlui van deze 

steden overgemaakt aan de bestuurders van deze gebieden in een andere rekening en daarom 

is deze niet terug te vinden in zijn rekening voor wagengelden.162F

67   

 

Dankzij de rekening van Valke en de lijst van bijbestellingen van eind mei kom ik tot de 

vaststelling dat in totaal ongeveer 75 wagenlui met hun wagens en paarden uit Zeeland 

hebben gediend in het leger van Maurits. 

 

 

 

Maatschetsen disselwagen en vaten(maten in voet = 31, 4 cm)163F

68 

 

 

                                                 
67 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 381v-382; ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, water, nr 6330, p 260v 
68 COX, fig. 65, p 169, volgens S. Steven, La Castrametation, Rotterdam, 1618, 9me Article 
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VI. Teruggekeerd 

 

Verdere nabestellingen waren er niet meer in Zeeland, vandaar dat er nu gefocust wordt op 

hetgeen terugkeerde uit Vlaanderen. De expeditie in Vlaanderen eindigde eind juli, begin 

augustus toen schepen het Staatse leger naar de Republiek terugbrachten. Deze schepen 

brachten niet enkel de troepen terug, maar ook hun materiaal waaronder een deel van de 

geleverde Zeeuwse goederen. 

 

A. Voedsel 

 

Brood en beschuit 

Voor de expeditie werd uit Oostende een grote hoeveelheid bedorven ‘ammonutie brooden’ 

van 4 grt Vl teruggebracht. Deze werden verkocht tegen de verminderde prijs van 3 grt of 2 

grt Vl elk op 24 juni.164F

69  Men wilde waarschijnlijk plaats maken voor de grote toevloed van 

voorraden die op gang zou komen naar de magazijnen in Oostende. Na de tocht is er niets 

teruggekeerd naar Zeeland, al het geleverde lijkt te zijn opgebruikt, in Oostende te zijn 

achtergebleven of naar Holland vervoerd. Dit gebeurde immers met het overgebleven beschuit 

van het leger, dat naar het magazijn te Dordrecht werd gebracht. 165F

70 

 

Bier 

Lege tonnen, gebruikt voor bier, werden ook medegebracht bij de terugkomst door de 

commies van Holland, Hans Wijgans, en geleverd aan de brouwers van het desbetreffende 

bier. Zij betaalden er 2 sch 11 grt Vl per ton in Middelburg en 3 sch 4 grt elke ton in 

Vlissingen. Er kwamen uit Oostende 778 lege tonnen terug: 374 lege tonnen naar drie 

brouwers uit Vlissingen en 404 lege tonnen naar zeven Middelburgse brouwers. 166F

71  

 

Deze terugkomst verliep niet zonder problemen. De zeven brouwers uit Middelburg waren 

onwillig en weigerachtig om alle lege tonnen uit het leger terug te kopen. Er waren volgens 

hen veel te veel tonnen, waardoor ze met tonnen op overschot zouden zitten. Hiertegen 

protesteerden Dominicus Melkebeke, de zoon van Lieven van Melkebeke en Hans Wijgans, 

de commies van de vivres en riepen er zelfs een notaris, meester Pieter van Laere, met twee 

                                                 
69 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 4, 128 
70 Res., S-G, XI, p 163, 7 augustus 
71 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 3v-7, 67v-68, 131 
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getuigen bij. De brouwers werden in het ongelijk gesteld en werden gedwongen  de tonnen 

terug te nemen en ervoor te betalen via afslag op de prijs die Zeeland diende te betalen voor 

het bier dat diezelfde brouwers leverden.167F

72 

 

Niet enkel lege tonnen kwamen uit Oostende terug, ook 11 of 12 honderd tonnen gevuld met 

bier keerden op 4 augustus terug. Deze werden door commies Melkenbeke in het openbaar 

aan de meest biedende verkocht.168F

73 

 

B. Munitie en kanonnen 

 

De schepen met geschut en munitie van de Zeeuwen verlieten Oostende op 1 augustus. Ze 

bereikten Vlissingen de volgende dag. Vervolgens werden ze doorgestuurd naar de haven van 

Veere, om opgeslagen te worden in het arsenaal.169F

74 Het is niet duidelijk hoeveel er terugkwam. 

Het feit dat na de expeditie 820 pond lonten diende bijbesteld te worden, plus het slechte weer 

dat erg slecht was voor kruit, laat vermoeden dat er erg weinig uit Oostende terugkeerde en 

hetgeen men over had, liever in het magazijn daar achter liet.170F

75 Het zal waarschijnlijk het 

geschut en zijn toebehoren zijn die naar de commies-stapelier was teruggekeerd. 

 

C. Brugmateriaal 

 

De balken werden naar alle waarschijnlijkheid allemaal gebruikt tijdens de expeditie of in 

Oostende gebleven, want er zijn er geen teruggevonden. Heel anders ging het er aan toe met 

de ankers, die wel moesten terugkeren. Dit gaf echter problemen, want bij het opbreken van 

het leger voor Nieuwpoort waren vele ankers en kabels verloren gegaan. Deze ankers en 

kabels werden gebruikt voor een drijvende brug die Maurits op 2 juli liet construeren op 

jachten en schuiten, om een deel van zijn troepen over de IJzer te zetten. Deze brug werd na 

gebruik snel opgebroken en de jachten en schuiten werden weggehaald zodat niemand zich 

daarop in veiligheid kon brengen.(zie transportvloot p 99). Hendrik Janssen Herckenbont, de 

leverancier van de ankers, kreeg daarom een vergoeding van Valke voor zijn geleden 

schade.171F

76 

                                                 
72 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 3-6v, 35; ZA, St.v.Z., nr 474, 1 september pp 
73 ZA, St.v.Z., nr 474, 4 en 7 augustus 
74 COX, p 121 
75 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 342v, 343 
76 ZA, Rekenkamer C, tresorier-generaal te lande, nr 270, p 383; DUYCK, Nieuwpoort, p 60 
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VII. Conclusie 

 

Zeeland had dus een belangrijke rol te spelen in het logistieke bedrijf achter de expeditie in 

Vlaanderen. Het leverde voedsel, ammunitie en kannonen voor haar eigen troepen en de 

Brabantse ruiterij. Daarnaast werd Zeeland ingeschakeld door de verandering van plannen om 

erg snel wagens en brugmateriaal te leveren. Bovendien werd een groot deel van de 

versterkingen, zoals vivres, bisquits als wagens uit Zeeland gehaald. Al het geleverde werd 

grotendeels opgebruikt tijdens de expeditie en hetgeen wel terugkeerde, probeerde men nog 

voor een zacht prijsje te verkopen.
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Hoofdstuk 3: Transportvloot 
 

Dit hoofdstuk handelt over de maatregelen en het beleid van Zeeland ten opzichte van de 

transportvloot die zich aandiende tijdens de grootschalige amfibische operatie die de expeditie 

naar Vlaanderen was. Dit aan de hand van gegevens omtrent de expeditie: vertrek, terugkeer, 

voorzieningen op de schepen alsook de manier waarop Zeeland en de Noordelijke 

Nederlanden reageerden op het verlies van schepen. 

 

A. VERTREK 
 

I. Inleiding 

 

Het originele plan van 26 mei (zie inleiding) bepaalde dat op 5 juni 100 vendels en 20 vanen 

via schepen zouden worden vervoerd naar Nieuwpoort. Het vervoer te water bood immers 

grote voordelen. Het was de ideale manier om zware lasten, zoals artillerie en munitie, snel te 

transporteren over grote afstanden. Het voordeel was dat men geen extra voedsel moest 

meenemen voor de paarden, die de wagens normaal gezien trokken, zoals dat nodig was bij 

vervoer over land. Een ander voordeel was het grote laadvermogen van de schepen. In de tijd 

van Maurits waren voor het vervoer van 135 000 pond buskruit, musketkogels en lonten, 135 

wagens nodig, terwijl er voor diezelfde hoeveelheid maar vijf schepen nodig waren.172F

1 Hondius 

geeft een ander voorbeeld. Hij berekende dat 100 lasten bloem en 300 lasten veevoeder in 

negen schepen kon; over land waren er al 600 wagens nodig om enkel het eerstgenoemde te 

verplaatsen.173F

2 

 

Een eerste kink in de kabel op 31 mei veroorzaakte echter vertragingen: de schepen waren 

niet tijdig gehuurd en zouden niet op tijd in de havens liggen. Ook de vervanging van de 

                                                 
1 WIJN, J.W., Het krijgswezen in den tijd van Maurits, Utrecht, 1934, p 388. De gegevens over de schepen heeft 
Wijn ontleend aan Stevins Castrametatio{Y} p 28-32. Zie W.H. Schukking, red., The Principal Works of Simon 
Stevin. IV: The art of war, Amsterdam, 1964, p 333-343; HOOF, J.P.C.M. van, Logistiek in de tijd van de 
vestingoorlogen, in: Van marketenster tot logistiek medewerker, ROOS, E.H., red., p 63; CREVELD, M. van, 
Supplying War. Logistics from Wallenstein to Patton, Cambridge, 1977, p 10  
2 H. Hondius, Korte beschrijving ende afbeeldinge van de generale Regelen van de Fortificatie, Den Haag, 1624, 
p 43 
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garnizoenen in Holland door burgerpersoneel kostte meer tijd dan gedacht.174F

3 Bovendien 

werden de initiële plannen gewijzigd en dit vereiste meer troepen, schepen en voorbereiding: 

“…de preparaten waeren uytermate groot ende costelijck ende veel meer dan in lange tijt 

gedaen was, omdat men veel volcx ende veel amunitie most hebben”.175F

4 

 

Het uiteindelijke plan hield in dat er in negen havens troepen en materieel voor inscheping 

moesten worden verzameld. De havens waren: Tiel, Gorkum, Schoonhoven, Rotterdam, 

Delftshaven, Dordrecht, Willemstad, Bergen op Zoom en Walcheren. Cox besteedt in zijn 

werk omtrent de logistiek van Nieuwpoort heel wat aandacht aan die inscheping en de 

vlootoperaties en berekende telkens de hieronder aangehaalde aantallen schepen. De vloot, 

volgens hem 945 schepen, vertrok op 18 juni te Dordrecht, waar de meeste benodigdheden en 

legereenheden werden verzameld. Onderweg voegden er zich 100 schepen bij met de Engelse 

vendels, die zoals gebruikelijk waren ingescheept in Willemstad. De 19e juni werd 

Rammekens en Arnemuiden bereikt waar 85 schepen met veertien compagnieën uit Zeeland 

en 120 schepen met twaalf vanen ruiterij uit Bergen op Zoom bij de vloot voegden. Voor 

Walcheren lag nu een vloot van 1250 schepen, begeleid door 16 schepen van oorlog onder 

commando van de admiraal van Holland, Johan van Duivenvoorde, en waarschijnlijk nog 190 

zoetelaarsschepen. De totale armada omvatte 1450 schepen. Als men de oorlogs- en 

zoetelaarsschepen niet meerekende waren er volgens het operatieve plan 1096 bestemd voor 

de landing bij Nieuwpoort en 154 voor de basis te Oostende. Toen op 21 juni besloten werd 

om bij Philippine te ontschepen en via land te gaan werd de vloot verdeeld in:  

- een landingsvloot van een 1138 schepen, bestemd voor Philipinne, en 

- een transportvloot van 112 schepen, die naar Oostende ging 

De landigsvloot werd ook in twee gesplitst. De voorhoede, onder leiding van graaf Ernst, 

vertrok op 21 juni met 240 schepen en landde omtrent 17.00 u bij Philippine. De prins volgde 

met de hoofdmacht, bijna 900 schepen waarschijnlijk begeleid door drie oorlogsschepen en 

omtrent 160 zoetelaarsschepen. Daar ontlaadden alle schepen hun inhoud. De schepen waren 

ten laatste om 01.00 uur op de 24ste juni naar Rammekens teruggekeerd.176F

5 

 

                                                 
3 COX, p 32 
4 DUYCK, 5.631 
5 COX, p 32-35, 150-152 
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Landing te Philippine van prins Maurits op 22 juni 177F

6 

 

 

 De vraag die hierbij gesteld dient te worden is of dit rekenwerk van Cox wel klopt. Dit zal ik 

proberen na te gaan, door te focussen op één deel van de vloot: de Zeeuwse schepen. Deze 

Zeeuwse schepen vervoerden veertien compagnieën uit Zeeland en een deel van de twaalf 

vanen uit Bergen op Zoom. Via een controle van de Zeeuwse administratie trachtte ik meer te 

weten te komen omtrent  het aantal  Zeeuwse schepen die betrokken waren bij de expeditie 

van de Republiek in het Vlaamse land. 

 

 

 

 

                                                 
6 ZA, Zelandia Illustrata, III, inv. nr. 0104 
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II Aantal Zeeuwse schepen gebruikt voor het vertrek. 

 

A. Bergen op Zoom 

 

Zoals hierboven aangehaald moesten er uit Bergen op Zoom 12 vanen(= Brabantse ruiterij) 

gehaald worden. Cox meldt dat hiervoor 120 schepen nodig waren. Hij komt tot die 

vaststelling via wat rekenwerk. Het transport van één vaan ruiterij, ongeveer 80 ruiters en 20 

lastpaarden vereiste gemiddeld tien schepen, dit wil zeggen tien paarden per schip die in 

dwarsrichting stonden opgesteld. Een dergelijke opstelling vraagt ca. 40 voet ruimlengte, 

overeenkomend met schepen van ongeveer 60 last.178F

7 Cox vermeldt wel niet waar de schepen 

vandaan komen. 

 

Deze schepen bleken vooral afkomstig te zijn geweest uit Zeeland. Zeeland moest op bevel 

van Maurits 70 schepen met bruggen naar Bergen op Zoom sturen om tien compagnieën 

ruiters op te halen.179F

8 Cox heeft dus enkele fouten gemaakt bij zijn berekeningen. Er is niet 

sprake van twaalf vanen ruiters, maar van tien. Dit minder aantal ruiters betekent dus ook 

minder schepen, hetgeen ook duidelijk wordt aangezien er niet gevraagd wordt om 120, maar 

om 70 transportschepen. 

 

 Men organiseerde direct de transportvloot van 70 schepen voor de ruiterij via bekende leden 

van de Zeeuwse overheidsadministratie. Cornelis Claessen, equipagemeester te Vlissingen, 

zond vanuit Vlissingen 16 schepen, de commies-stapelier Reijgersberg uit Veere 13 schepen, 

de commies Gerkenbaut uit Middelburg 25 schepen en zes schepen werden door Goes ter 

beschikking gesteld. De equipagemeester van Zierikzee, Cornelis Poux, leverde vier 

schepen.180F

9 Bergen op Zoom, via Ellins Le Loon, zelf kreeg eveneens opdracht schepen klaar te 

maken voor de tocht in Vlaanderen. Zo komt op de 9e juni het bevel om tien schepen voor 

deze tocht te zenden. 181F

10 Zes schepen dienden er om paarden in te nemen, de overige vier 

waren voor soldaten. De schepen werden onder bevel geplaatst van commies Dewant te 

Bergen op Zoom.182F

11 

 

                                                 
7 COX, p 149 
8 ZA, St.v.Z, nr 906, p 119 
9 ZA, St.v.Z, nr 1630, f208v; ZA, St.v.Z, nr 474, 11-12 juni 
10 ZA, St.v.Z, nr 1215 
11 ZA, St.v.Z, nr 1630, f209 
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Zeeuwse steden Aantal schepen 

Middelburg 25 

Vlissingen 16 

Veere 13 

Bergen op Zoom 6 

Goes 6 

Zierikzee 4 

Aantal:  70 

Tabel: Verdeling van de schepen over de Zeeuwse steden 

 

Deze 70 schepen moesten op donderdag 16 juni vertrekken naar Bergen op Zoom, zodat de 

paarden op de 17e en 18e konden worden ingeladen om vervolgens precies op tijd, de 19e, 

terug aan het hoofd van Middelburg aan te komen.183F

12 

 

B. Transport van de Zeeuwse Compagnie 

 

Naast de schepen die naar Bergen op Zoom werden gestuurd, hield Zeeland zich ook bezig 

met het transport uit haar eigen troepen. De jonge Justinius van Nassau, de luitenant-generaal 

te Zeeland, was verantwoordelijk om alles gereed te maken voor het vertrek, hoewel Maurits 

zich ook met de zaken bezighield. Hij stuurde op 8 juni een brief aan de Gecommitteerde 

Raden, waarin de organisatie werd uitgelegd: veertien compagnieën van Zeeland moesten 

precies op maandag de 19e juni voor het ‘hoofd van Middelburg’(Walcheren) liggen. 184F

13 

 

Er werd direct begonnen met het sturen van orders. Allereerst werden de steden van Zeeland 

gewaarschuwd om schepen gereed te maken. Daarnaast werden de officieren van het Zeeuwse 

regiment verwittigd en kregen het bevel bij hun compagnie te blijven.185F

14  

 

De Zeeuwse compagnieën lagen verspreid over geheel Zeeland en dienden bijgevolg te 

worden opgehaald. Men gebruikte hiervoor twee schepen per compagnie. Cornelis Claessen, 

equipagemeester van Vlissingen, werd aangezocht om zes schepen uit Vlissingen op zaterdag 

17 juni, naar Axel te sturen om de compagnieën van de kapiteins Piron, Prince en Gistelles op 

                                                 
12 ZA, St.v.Z, nr 906, p 119 
13 ZA, St.v.Z, nr 906, p 119 
14 ZA, St.v.Z, nr 474, 12 juni 
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te halen. De compagnie van kapitein Walraven te Terneuzen moest worden opgehaald door 

twee schepen uit Vlissingen. De commies-stapelier Reijgersberg moest op zondag 18 juni 

naar Goes twee schepen sturen om de compagnie van de kapitein Burry in te nemen. De 19e 

werd hij verzocht twee schepen naar Middelburg te zenden voor de compagnie van kapitein 

Ingenhaeff. Verder werd verwacht dat hij vier schepen zond naar het westelijk einde van 

Zuid-Beveland, twee naar Baerlant en twee naar de Onze-Lieve-Vrouwe-Polder om de 

compagnieën te embarkeren van de kapiteins Vander Noot en Rolle. Vrijdag 16 juni gingen 

twee schepen naar het land van Tholen om de compagnie van kapitein Turqueau in te nemen. 

De equipagemeester van Zierikzee, Poux, moest twee schepen naar Brouwershaven zenden 

om er de compagnie van kapitein Dominicke te halen en twee naar het eiland van Tholen voor 

de compagnie van kapitein de Horst. De commies Bras leverde twee schepen aan kapitein 

Hane. De heer Drossaert zond twee schepen uit Bergen op Zoom naar Lilloo voor de 

compagnie van kapitein Regniers en eveneens twee schepen naar Liefkenshoek voor de 

compagnie van kapitein La Grappe(dit waren vier van de tien schepen om wie Zeeland had 

gevraagd, zie hierboven). De twee Zeeuwse kolonels, Vander Noot en Piron, kregen elk een 

extra schip ter beschikking, naast de twee voor hun compagnie, waarschijnlijk omdat ze als 

kolonel meer verantwoordelijkheid, prestige en meer staf bij zich hadden. 186F

15 

 

Dit prestige verklaard waarom de Zeeuwse kapiteins zich per paard verplaatsten als het leger 

optrok. Zeeland zorgde ervoor dat er voorzieningen waren om deze mee te nemen: twee 

schepen lagen te Middelburg klaar voor deze paarden. De admiraal Justinius Nassau kreeg 

ook een schip voor zijn paarden ter zijn beschikking.187F

16 

 

Dit bracht de Zeeuwse vloot op een totaal van 30 schepen die op 19 juni verzamelden bij het 

eiland Walcheren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 ZA, St.v.Z, nr 474, 12 juni; ZA, St.v.Z, nr 1630, f209-210 
16 ZA, St.v.Z, nr 474, 12 juni 
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Landing te Philippine op 22 juni188F

1 
 

                                                 
1 ZA, Zelandia Illustrata, III, nr 0105 
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C. Zeeuwaardige schepen 

 

Maurits vertrok uit Holland op 18 juni met zijn vloot, maar door een tekort aan schepen of 

onvoldoende tijd om aan genoeg schepen te geraken, vertrok hij uit Holland met schepen die 

niet zeewaardig waren. Hij verzocht daarom Zeeland, op 18 juni, zeewaardige schepen te 

leveren omdat pas vanaf Zeeland voor de open zee werd getogen. Maurits ordonneerde 

daarom dat er zes goede zeewaardige schepen gereed gemaakt zouden worden, die tegen de 

volgende dag voor Rammekens moesten liggen om het scheepsvolk over te zetten van het ene 

schip op het andere.189F

1 Diezelfde dag nog werd er geschreven aan Reijgersberg, Cornelis 

Claeyssen en naar Arnemuiden met het rekwest die zeewaardige schepen te leveren. De 19e 

juni werden Cornelis Claessen en Reijgersberg nogmaals verzocht zes bekwame boten te 

zenden naar Rammekens. 190F

2 De bronnen geven niet prijs of die schepen wel of niet geleverd 

werden, maar het is zeer te betwijfelen, aangezien men uiteindelijk via de Schelde naar 

Vlaanderen reisde en niet via de Noordzee. Het was het waarschijnlijk veel minder nodig om 

zeebekwame schepen te hebben. 

 

III. Conclusie 

 

Het totaal aantal geleverde Zeeuwse voor de Brabantse ruiterij en de Zeeuwse compagnieën 

vanuit Zeeland bedroeg een 100-tal. Dit is de helft van de ongeveer 200 schepen waarvan Cox 

uitging. De 100 Zeeuwse schepen worden pas effectief bevestigd toen de terugtocht werd 

gepland( zie het volgende stuk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ZA, St.v.Z, nr 906, p 133, 135 
2 ZA, St.v.Z, nr 1630, f213 
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B. Terugkomst 
 

I. Inleiding 

 

Prins Maurits had na de slag in Nieuwpoort twee belegeringen aangevat, zonder het gewenste 

resultaat. Hij zag de hopeloosheid van de situatie in en begon de terugtocht voor te bereiden. 

Een route over land was uitgesloten door de sterke positie van de Spanjaarden in Vlaanderen, 

daarom zou men ditmaal via zee gaan en de goede wind afwachten om het ruime sop te 

kiezen. Alles werd in gereedheid gebracht, de schepen werden aangevraagd en men gaf aan de 

vijand de indruk dat men bezig bleef met loopgravenwerk om het naderende vertrek geheim te 

houden. 

 

Maurits stuurde op 17 juli de Statenjacht, onder bevel van Adriaen de Jong, naar Oostende om 

een vertrekverbod uit te vaardigen en om daarna naar Zeeland te varen voor het ophalen van 

100 schepen, geschikt voor het vervoer van ruiterij.191F

3 

 

II. De rol van Zeeland 

 

De these van de 100 Zeeuwse schepen voor het vertrek wordt hier al direct bevestigd: via de 

correspondentie vanuit Vlaanderen werden er 100 schepen (voor het vervoer van paarden) 

gevraagd. Daarop wordt de order gegeven om alle bekwame schepen uit Zeeland naar 

Oostende te zenden .192F

4 Zeeland leverde dus een bijdrage van 100 schepen tijdens de expeditie 

naar Vlaanderen. 

 

Een deel van de 100 Zeeuwse schepen arriveerde op 20 juli, waarschijnlijk een dertigtal grote 

en op 22 juli arriveerde nog een vloot met troepenversterkingen. Duyck geeft wat meer 

informatie over de vloot die arriveerde op 22 juli. Deze vloot bestond uit negen vendels 

soldaten onder Duvenvoorde, gekonvooieerd door zeven oorlogsschepen. 193F

5 Deze vendels 

waren onder het bevel van graaf Hohenlohe gearriveerd in Zeeland, vermoedelijk in St. 

                                                 
3 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 91; COX, p 154, 182 
4 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 130; ZA, St.v.Z, nr 906, f199 
5 DUYCK, Nieuwpoort, p 93, 95; COX, p 154 
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Maartensdijk op Tholen en bestond uit 300 ruiters en ongeveer 1400 man voetvolk. Het is 

onduidelijk of hij deze verplaatsing op eigen initiatief gedaan heeft. De Staten-Generaal 

verzochten hem, toen ze hoorden van zijn aankomst aldaar, zijn vendels als 

troepenversterking direct naar Oostende door te sturen, waar een eerste deel arriveerde op 13 

juli en het tweede op 22 juli.194F

6 Deze tweede vloot die arriveerde op 22 juli, bestond uit 

Hollandse schepen waarin Hohenlohe in Zeeland was gearriveerd. Deze vloot bestond voor 

een deel uit binnenvaartschepen die niet zeewaardig waren. Hier komt Zeeland in beeld, want 

om Oostende te bereiken diende dit te gebeuren via de zee. De Zeeuwen leverden daarom aan 

overste Duvenvoorde vijf of zes bekwame zeewaardige schepen te Vlissingen via Cornelis 

Claessen. De Zeeuwen waren daarop zo slim om aan de Staten-Generaal te melden dat de 

schepen aan Duvenvoorde geleverd, moesten worden afgetrokken van de 100 aan Zeeland 

gevraagde schepen.195F

7 

 

De eerste lading van Zeeuwse schepen was ontoereikend, want Maurits moest op 23 juli 

kapitein Adriaan de Jonge opnieuw naar Zeeland sturen om alle daar aanwezige lege schepen 

naar Oostende te brengen.196F

8 Het is onduidelijk wat de reden hiervoor was. Cox stelt dat er voor 

het paardenvervoer waarschijnlijk nog steeds te weinig grote schepen aangekomen waren te 

Oostende.197F

9 Een brief van Maurits van 25 juli komt met een andere verklaring. De Zeeuwen 

hadden bij afwezigheid van Adriaen de Jonge alle aangeworven schepen opnieuw 

afgedankt.198F

10 De reden hiervoor is niet erg duidelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat de 

Zeeuwen geld wilden besparen. Een andere mogelijkheid is dat Zeeland Maurits onder druk 

zette om gehoor te geven aan hun oproep om Sluis aan te vallen. Wel is duidelijk dat Zeeland 

pas na de brief van Maurits direct tot actie overging. De Staten van Zeeland gaven 

onmiddellijk het bevel de schepen die bekwaam waren om paarden in te laden, bijeen te 

brengen en over te dragen aan de speciale commies die de schepen moest samenbrengen.199F

11 Er 

werd bevel gegeven op 26 juli aan de steden van Zeeland om zo snel en goed mogelijk 

schepen te leveren, die naar het verzamelpunt Rammekens dienden gebracht te worden.200F

12 

 

                                                 
6 DUYCK, 5.685; ORLERS, J.J., Facsimile uitgave van de Den Nassauschen Lauren-crans, Leiden, 1610 
Laurencrans 153; Cox, p 79 
7 ZA, St.v.Z, nr 1630, f227v, 19 juli 
8 DUYCK, Nieuwpoort, p 96, ZA, St.v.Z, nr 2064, f271, 24 juni 
9 COX, p 154 
10 ZA, St.v.Z, nr 906, f205 
11 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 156 
12 ZA, St.v.Z, nr 1630, f234, 26 juli 
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Zeeland had echter moeilijkheden om aan de gevraagde 100 schepen te komen. Men had een 

tekort van tien of twaalf schepen. Vandaar dat de commies, belast met het samenbrengen van 

de schepen, verder trok naar Holland om ze daar te halen.201F

13 Deze commies kwam, naar alle 

waarschijnlijkheid, terug in Zeeland op 27 juli samen met vijf compagnieën Friezen uit 

Holland. De Friezen dienden als troepenversterking, maar aangezien de terugtocht reeds werd 

voorbereid, dienden ze niet langer naar Oostende te gaan, maar werden ze in Zeeland 

gehouden.202F

14 De lege schepen uit Holland hadden dan geen nut meer en men voegde ze bij de 

transportvloot om de tekorten op te vullen.203F

15 Een compagnie werd vervoerd door ongeveer 

twee schepen(zie hiervoor), dus dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor de 10 schepen 

die de commis te kort kwam. Er was echter een klein probleempje. De schippers waren 

Hollanders en niet bekend met de Zeeuwse wateren. Daarom werd aan Cornelis Claessen 

opdracht gegeven drie bekwame piloten(=stuurmannen) met deze Hollanders mee te sturen.204F

16  

 

De 27e juli vertrok de gehele verzamelde vloot uit Zeeland naar Oostende. Alle benodigde 

schepen waren bijeengebracht volgens de speciale commies uitgezonderd vijf of zes 

schepen.205F

17 De Zeeuwen hadden wel in geval van nood nog extra schepen in paraatheid 

gebracht om naar Oostende gezonden te worden.206F

18 De vloot arriveerde de 29e te Oostende 

met, volgens Duyck, 70 lege schepen. Hiermee was het aantal schepen in en voor de haven 

van Oostende en de Geul opgelopen tot ruim 400.207F

19 

 

Daar begon men direct met het inladen. Dit embarkeren gebeurde in de Geul van de 

voorgenoemde stad(zie Kaart Oostende en de schansen aan de westelijke zijde, p 48, nr 1). 

Deze Geul lag aan de oostzijde van Oostende en vormde een natuurlijke verbinding met de 

zee. De getijdenwerking was hierdoor voelbaar en bij laagtij waren schepen in de Geul een 

gemakkelijke prooi voor de vijand, die zich maar op een uur gaans (= ongeveer 5,5 km)208F

20 

bevond (in Oudenburg). Maurits stelde dit persoonlijk vast rond de 22ste juli. Hij beval daarom 

dat alle schepen uit de Geul moesten vertrekken om in dieper water of ten noorden van de 

stad te gaan liggen.209F

21 Dat dit gevaar reëel was, bewijst een verslag van Alleman. Hij vertelt 

                                                 
13 ZA, St.v.Z, nr 1630, f233, 24 juli 
14 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 157 
15 ZA, St.v.Z, nr 1215, 27 juli 
16 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 133, 27 juli; ZA, St.v.Z, nr 1630, f235 
17 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 157, 27 juli 
18 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 157, 27 juli 
19 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 99; COX, p 154 
20 COX, p 168 
21 COX, p 90; DUYCK, Nieuwpoort, p 93; ZA, St.v.Z, nr 906, f203, 28 juli 
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hoe op 28 juli twee jongelui voor de scherprechter werden gebracht, omdat ze aan de vijand 

zouden hebben beloofd schepen in de haven van Oostende in brand te steken. 210F

22  

Toch was de Geul van levensbelang wegens de de grote ruimte die moest dienen als plek waar 

de Staatse troepen aan boord zouden gaan. Maurits ging daarom op 24 juli opnieuw het terrein 

ten oosten van Oostende verkennen. Hij hoopte daar foerage en water voor zijn ruiterij te 

vinden. Er was wel foerage, maar geen zoet water. Hij besloot daarom in het huidige kwartier 

te wachten totdat de schepen zouden zijn gearriveerd.211F

23  

 

III. Effectieve terugkeer naar de Republiek 

 

De laatste dagen van juli, toen de schepen arriveerden uit Zeeland, verplaatste het leger zich 

naar het oosten van Oostende. De troepen werden in de Geul op verschillende tijdstippen 

ingeladen, daar anders de dichtbijgelegen vijand kans zou krijgen een aanval te plaatsen.212F

24 De 

lege schepen werden eerst verdeeld onder de cavalerie, die daarmee als eerste kon vertrekken, 

want volgens Duyck zou het voetvolk sneller weg raken dan de cavalerie.213F

25 De schepen 

werden volgestopt met allerhande bagage en munitie, waardoor de soldaten bijna geen plaats 

hadden en ze recht moesten staan.214F

26 

 

De terugtocht geschiedde op 30 en 31 juli en 1 augustus. Maurits stuurde tegen de middag van 

30 juli 15 vanen naar Oostende. Zij gingen bijna allemaal diezelfde avond aan boord en 

voeren uit. De 31e juli vertrokken in alle vroegte 106 schepen met paarden en ruiters uit 

Oostende rechtstreeks naar Bergen op Zoom. Alle vanen, op zeven na, gingen aan boord 

doordat er onvoldoende schepen waren. Het voetvolk werd hierna ook grotendeels 

ingescheept, in zoverre de schepen hen konden meenemen. Tegen de avond voer graaf 

Lodewijk met enkele ruiters naar Bergen op Zoom. Alle schepen met voetvolk vertrokken in 

de morgen van de 1ste augustus op weg naar Rammekens en kregen opdracht daar te wachten 

op nadere orders. De resterende schepen met de cavalerie vertrokken naar Bergen op Zoom. 

De Schotten en de Zwitsers, voor wie er niet genoeg schepen waren, gingen aan boord van 

bevoorradings-, oorlogs- en zoetelaarsschepen. Maurits zorgde ervoor dat iedereen was 

ingescheept en hierna verlieten alle bevoorradingsschepen de haven. In de stad Oostende 

                                                 
22 ZA, St.v.Z, nr 906, f216 
23 DUYCK, Nieuwpoort, p 91, ZA, St.v.Z, nr 2064, f271, 24 juni 
24 ZA, St.v.Z, nr 2064, f77, 29 juli 
25 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 99 
26 ZA, St.v.Z, nr 2064, f77, 29 juli 
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werden 11 compagnieën achtergelaten, die het garnizoen vormden. Alle wagens, trekpaarden, 

materiaal en drie vanen bleven door een tekort aan schepen, in Oostende. Maurits verliet als 

laatste in een oorlogsschip de haven van Oostende. De 2e augustus bereikte de gehele vloot 

veilig de haven van Middelburg. De schepen, die de ruiterij naar Bergen op Zoom hadden 

gebracht op de 5e augustus, keerden vandaar terug naar Oostende, om op de 10e augustus de 

achtergeblevenen te Oostende op te halen. De laatste vanen werden naar Bergen op Zoom 

gebracht; de wagens, trekpaarden en materiaal naar Zeeland, vanwaar het Hollands deel op de 

12e augustus naar Holland werden verscheept, vervolgens op de 25e augustus naar Gorkum en 

Schoonhoven en daar afgedankt.215F

27 

 

Hiermee komt er een einde aan de rol van de Zeeuwse schepen in de tocht door Vlaanderen. 

Na deze uiteenzetting over het aantal Zeeuwse schepen komt er wat meer uitleg over de 

voorzieningen en organisatie(de logistiek zaken) van de Zeeuwse schepen. De eigenlijke 

logistiek met betrekking tot de Zeeuwse schepen, wordt er verklaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 100-102; COX, p 121, 155 
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C. Organisatie van de transportschepen 
 

I. Huur 

 

Zoals te verwachten, zat er een hele organisatie achter het vervoer van een leger in de 

Republiek. Rond 1600 lag de eindverantwoordelijkheid van het militaire vervoer te water bij 

de brugmeester. Deze ambtenaar was aangesteld door de Raad van State. Het personeel dat 

werkte voor de brugmeester was scheepsvolk dat op de binnenwateren voer en slechts op 

tijdelijke basis bij het leger actief. Ze hadden verschillende taken, waaronder het bemannen 

van de transportschepen. Tevens gaven ze ondersteuning, zoals laden en lossen en het 

vervoeren van geschut en het aanvullend materieel naar het slagveld.216F

28  

  
De diensten van schippers dienden te worden vergoed via de gewesten, niet centraal. De 

schippers uit Zeeland werden daarom vergoed door de Staten van Zeeland voor de huur van 

schepen en hun diensten. Dit wordt duidelijk gemaakt door Floris Willemsz, een schipper van 

Middelburg met een karveel van 26 lasten. Hij vervoerde de compagnie van kapitein Den 

Bont. De Raad van State verlangde dat de Staten van Zeeland hem betaalde, Zeeland dacht dat 

de Raad van State of Holland hem moest vergoeden. De Raad van State zei dat de schippers 

dienden te worden betaald door de provincie waaronder de schipper thuishoorde. Holland en 

andere provinciën maakten hiertegen geen bezwaar.217F

29 Dit besluit werd gevolgd. Diverse 

schippers van Middelburg, Vlissingen, Veere, Arnemuiden en andere Zeeuwse plaatsen 

kregen de som van 3226 pd 16 sch Vl voor hun verleende dienst in de tocht en expeditie te 

Vlaanderen.218F

30 Dit was de helft van het totale bedrag van 6 539 pd 6 sch 7 grt Vl dat in het jaar 

1600 werd voorzien voor de huur van schepen door de overheid. 219F

31  

 

De duur van de huurperiode van de schepen varieerde erg. Sommige schippers werden voor 

de gehele duur van de expeditie gehuurd. Zo kreeg schipper Cornelis Geertssen,  de som van 

87 pd 10 sch 8 grt Vl voor de vracht en dienst  met zijn schip gedaan in de laatste expeditie 

van Maurits, voor het vervoeren van turf en bagage van Maurits alsook de compagnie 
                                                 
28 EYSTEN, J., Geschiedenis der Nederlandsche pontonniers, Breda, 1908, p 151-153: TEN RAA, Het 
Staatsche Leger 1568-1795, I, 53, 78, 86, 166; II, 249: DUYCK, Journaal, I, LXVI-LXVII; HOOF, Logistiek in 
de tijd van de vestingoorlogen, p 61 
29 ZA, St.v.Z, nr 906, f220, 2 augustus; ZA, St.v.Z, nr 2064, f287, 2 augustus 
30 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, f321v-322v 
31 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, f324 
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soldaten van kapitein Loon van de 7e juni tot de 12 september 1600.220F

32 Een andere schipper 

van Middelburg, Adreaan Adrizenssen, kreeg de som van 26 sch 8 grt Vl uitbetaald, omdat hij 

als kapitein, een schip met wagenpaarden naar Philippine bracht. Deze erg lage som maakt 

duidelijk dat hij maar voor één à twee dagen was gehuurd. Men had immers een expeditie 

over land niet gepland, bijgevolg had men allerlei zaken niet voorzien, waaronder voldoende 

wagens. Deze wagens dienden te worden gehaald uit Zeeland en het vervoer diende ook in 

allerijl te worden geregeld, vandaar dat men deze schipper waarschijnlijk enkel voor deze ene 

zaak gehuurd had(zie hoofstuk 2 voor het tekort van wagens).221F

33 

 

Het is logisch dat om dit alles goed te laten verlopen, er heel wat papierwerk bij kwam kijken. 

De schepen werden per dag gehuurd, dus was het zaak om de veldtocht goed te plannen, want 

bij uitstel moest men meer betalen.222F

34 Er moesten hiervoor uitgebreide lijsten van schepen zijn 

opgesteld. Deze zijn echter eerder zeldzaam in het Zeeuwse archief terug te vinden. Ik heb 

maar één voorbeeld teruggevonden van de administratie die kwam kijken bij het gebruik van 

schepen in Zeeuwse wateren(zie bijlage, p 194). Deze lijst, verstopt in het Zeeuwse archief, 

geeft een opsomming van alle Middelburgse schippers die betrokken waren bij het vervoer 

van de ruiterij uit Oostende naar de Republiek. Deze lijst gold als bewijs voor latere betaling, 

want men betaalde de schipper per dag en per last. Er moeten nog andere lijsten met schepen 

geweest zijn, maar dit was de enige van de zomer van 1600 die ik vond. Deze lijst leverde 

nuttige informatie op wat betreft het volume en de types schepen. 

 

II. Volume 

 

Zoals hierboven geschetst, leverde Zeeland een groot aantal schepen af voor het transport van 

ruiterij en de Zeeuwse compagnieën. Het zou dus erg interessant zijn om een beeld te vormen 

hoe die schepen eruit zagen. Volgens Cox  waren er voor het transport van ruiterij ca. tien 

schepen per vaan of ca. tien paarden en ruiters per schip nodig. Voor voetvolk waren er ca. 

zes schepen per compagnie. Hij haalt deze gegevens uit de eerdere tochten over de 

Westerschelde in de jaren 1590. De Zeeuwse schepen waren volgens Cox tamelijk groot. Hij 

                                                 
32 ZA, Rekenkamer C, ont-gen, lande, nr 280, f209v 
33 ZA, Rekenkamer C, ont-gen, lande, nr 270, f320v 
34 SCHULTEN, J.W.M., Het leger in de zeventiende eeuw, Bussum, 1969, p 88 
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schat dat het volume van de paardenschepen ongeveer 60 last(1 scheepslast = 64 kubieke voet 

= 1920 liter)223F

35 bedroeg.224F

36 

 

Het verminderde aantal schepen dat in werkelijkheid werd gebruikt doet iets anders 

vermoeden. De vier schepen die de 9e juni vanuit Zierikzee werden gezonden om de paarden 

op te halen in Bergen op Zoom hebben een volume van 16 tot 20 last en van 21 tot 25 last.225F

37 

Een echte bevestiging volgt met de hierboven aangehaalde lijst. Daaruit blijkt dat het 

maximum laadvermogen van de 14 schippers uit de lijst op 32 last ligt, het minimum op 20. 

De paardenschepen dienden dus niet 60 last groot te zijn om paarden te vervoeren, maar 

eerder een volume van rond de 25 last. 

 

Het volume van de schepen die compagnieën soldaten vervoerden, bedroeg ongeveer dezelfde 

last als voor de cavalerie. Zo voer Floris Willemsz uit Middelburg met een schip van 26 last 

de compagnie van kapitein Den Bont naar Oostende.226F

38 Een andere schipper, Adriaen 

Wouterssen uit Arnemuiden had een schip van 26 lasten.227F

39 Verder leert de studie over het 

ophalen van de Zeeuwse compagnieën, dat er per compagnie twee schepen nodig waren en 

niet zes zoals Cox vermoedde.  

 

Cox heeft dus in zijn werk volgens mijn opzoekingen fouten gemaakt ten opzichte van het 

volume van de schepen. Dit kan te verklaren zijn doordat hij zijn berekening maakte via 

amfibische operaties van de jaren 1590. Het kan zijn dat er toen andere types schepen werden 

gebruikt die veel zwaarder waren, maar dit lijkt me niet echt logisch, want dan had men meer 

moeten betalen, wat de Nederlanders zoveel mogelijk wilden vermijden. Volgens mij ligt de 

verklaring in het feit dat er gedurende de jaren van de Opstand de compagnieën stelselmatig 

kleiner zijn geworden. Een compagnie had in het midden van de eeuw een sterkte van 500 

man, maar dit liep in de loop van de tijd erg terug. Aan het eind van de zeventiende eeuw 

bedroeg die slechts tussen de 100 en 150 man. Hetzelfde gebeurde bij de cavalerie.228F

40 Minder 

grote compagnieën vereisten ook minder grote schepen. 

                                                 
35 COX, p 168 
36 COX, p 170 
37 ZA, St.v.Z, nr 1215, 18 juni; ZA, St.v.Z, nr 1630, f207 
38 ZA, St.v.Z, nr 906, f220, 2 augustus; ZA, St.v.Z, nr 2064, f287, 2 augustus 
39 ZA, St.v.Z, nr 1215, 13 juni; ZA, St.v.Z, nr 1215, 11 juli; ZA, Rekenkamer C, ont-gen, lande, nr 280, f214; 
ZA, St.v.Z, nr 1215, 9 juli 
40 SCHULTEN, , C.M., Prins Maurits, 1567-1625, legerhervormer en vernieuwer van de krijgskunde, of 
trendvolger?, Armamanetaria jaarboek legermuseum 35(2000), p 8; SCHULTEN, K., Ontstaan Republiek en 
Staats leger in: Met man en macht, Bruin, red., p 36; SCHULTEN, Leger 17de eeuw, p 34; WIJN, p 32, 37 
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III. Scheepstypes 

 

Kleinere types schepen zien we ook terug bij de hierboven vermelde lijst die een opsomming 

weergeeft van het type van schepen die gebruikt werden bij het vervoer van troepen: heude, 

karveel, smalschip, kogge, smakschip en drummelaar. 

 Heude was een kleine vrachtvaarder en veerschip voor de kleine kustvaart en binnenwateren 

van Nederland, Vlaanderen, Brabant en Frankrijk, ook heudenaar genoemd. Zij werden 

tijdens de 80-jarige oorlog veelvuldig als bewapend schip gebruikt bij de vloot. Het had een 

lengte van 51 voet bij een breedte van 16,5 voet. Het karveel is een benaming die op het einde 

van de 15de eeuw in de Nederlanden gegeven werd aan gladboordig gebouwde grote 

zeeschepen en grote binnenvaarders. Grote binnenvaarders en kustvaarders die 

gladboordig(planken worden met zijkanten tegen elkaar gezet) waren gebouwd, noemde men 

eveneens karveel. Zij konden erg groot zijn, tot 900 ton wegen met een lengte van 50 m en  

drie of  vier master hebben. Hier zal er eerder sprake zijn van kleinere soorten. Het smalschip 

is een 17de -18de-eeuws tjalkachtig binnenvaartuig met een maximumbreedte van 4,87 m. Het 

is een vrij vol gebouwd schip met een hek en spriettuig, niet al te groot, met een lengte van 18 

à 28 m, en een breedte van maximum 4,87 m. Een kogge is de meest bekende middeleeuwse 

vrachtvaarder van Noordwest-Europa, die ook in de Nieuwe Tijden zijn diensten bewees. Het 

had een lengte van circa 23 m en een breedte van ca 7,5 meter. Een smakschip was 

kustvaarder van de Lage Landen, in de 17de – 19de eeuw, een vrij zwaar gebouwd schip, zo 

genoemd omwille van een éénmastig langscheepse tuig welk grootzeil een smakzeil was met 

een laadvermogen 70 – 140 ton. Tenslotte was de drummelaar een vergelijkbaar klein schip 

dat op de kusten van West-Europa opereerde, en niet veel verschilde van een heude.229F

41 

 

Al deze schepen met uitzondering van het karveel waren kleine kustvaarders die in de 

Nederlanden veelvuldig voorkwamen. Ze werden dan ook ingezet in amfibische operaties, 

zoals de slag van Nieuwpoort, die zich dicht bij de kust afspeelden en bevestigen de these dat 

de transportschepen eerder klein waren. Dit was ook door toenmalige tijdgenoten opgemerkt, 

want de prenten van bijvoorbeeld de landing bij Philippine of tijdens de slag bij Nieuwpoort 

tonen aan dat het grootste deel van de expeditievloot bestond uit kleinere schepen(zie p 73, 

77, 88).  

                                                 
41 BEYLEN, J. van, Zeilvaart Lexicon, Den Haag, 1985; CRONE, G.C.E., Onze schepen in de Gouden Eeuw, 
Amsterdam, 1943, p 25 
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Detail uit Prent van Slag bij Nieuwpoort230F

42 

 

 

IV. Voorzieningen op de schepen 

 

De transportschepen van de troepen dienden voorzien te zijn van drie kloeke mannen, goede 

schipswant, kabels, ankers en zeilen.231F

43 Dit werd allemaal zonder al te veel problemen 

geregeld in voorbereiding van de afvaart op 19-20 juni 1600 van de transportschepen van de 

Zeeuwse compagnieën en bij de terugkomst eind juli.  

 

De schepen voor de ruiterij moesten dezelfde zaken, zoals de gewone schepen hierboven 

geschetst, aan boord hebben, maar doordat paarden een andere manier van transport vragen 

dan dat van mensen, hadden deze ruiterijschepen enkele bijkomstigheden.  

 

 

                                                 
42 BOR, p 647 
43 ZA, St.v.Z, nr 1630, f207; ZA, St.v.Z, nr 906, f203, 28 juli; ZA, St.v.Z, nr 1630, f234, 26 juli 
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A. Ballast 

 

Zo dienden schepen die de paarden innamen, degelijk te worden belast met zand.232F

44 

Waarschijnlijk konden de paarden veel minder tegen het rollen van het water en was een zo 

stabiel mogelijk schip gewenst.  

 

B. Paardenbruggen 

 

Verder dienden de schepen ‘paardenbruggen’ aan boord te hebben. Commies Dewant, 

verantwoordelijke voor de schepen te Bergen op Zoom, moest ervoor zorgen dat ze met 

degelijke bruggen van voldoende lengte waren uitgerust, waardoor een paard aan boord van 

een schip kon geraken.233F

45 Er waren echter in Bergen op Zoom geen paardenbruggen 

aanwezig.234F

46 Er werden uit Zeeland via commies-superintendent Melkebeke 70 

paardenbruggen(per Zeeuws schip één brug) gestuurd naar gouverneur Paulus Bax te Bergen 

op Zoom voor 10 cornetten ruiters, twee andere werden gebruikt voor de zeven paarden van 

admiraal (Justinus) Nassau te Middelburg.235F

47 Melkebeke had deze 72 paardenbruggen 

gekregen van timmerman Adriaan van Oostende(te Middelburg) op 13 juni, die hiervoor 46 

pd 9 grt Vl betaald werd. De spijkers en ander ijzerwerk die Adriaan gebruikte werden wel 

niet door hem geleverd, maar door Jan de Hertog, meester-smid, die hiervoor 10 pd 8 sch 9 

grt Vl kreeg.236F

48 

 

De 70 paardenbruggen deden hun dienst in het ontschepen van de paarden in Philippine op 22 

juni 1600, maar niet zonder problemen, want men moest 30 gebruikte paardenbruggen 

terugzenden naar Zeeland voor reparatie.237F

49 De overblijvende paardenbruggen gingen naar alle 

waarschijnlijkheid richting Oostende. Daar deden ze dienst bij de terugtocht tezamen met de 

30 nu herstelde paardenbruggen uit Zeeland, die door kapitein Adriaen Lenaertss uit 

Dordrecht op 27 juli 1600 naar Oostende waren vervoerd.238F

50 Na afloop van de expeditie 

                                                 
44 ZA, St.v.Z, nr 1630, f209; ZA, St.v.Z, nr 474, 12 juni 
45 ZA, St.v.Z, nr 1630, f209, 13 juni; ZA, St.v.Z, nr 474, 12 juni 
46 ZA, St.v.Z, nr 474, 12 juni 
47 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, 81v, 137-138 
48 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 39, 81v; ZA, Rekenkamer C, Ontv-gen, lande, nr 
270, p 344 
49 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 95v 
50 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 137v; ZA, St.v.Z., nr 1630, p 234 
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recupereerde Zeeland 77 paardbruggen uit de schepen die terugkeerden in juni en juli van 

Oostende.239F

51  

 

C. Oxhoofden 

 

Paarden hadden ook veel meer drinken nodig. Dit werd voorzien via oxhoofden(=soort ton 

van 277,5 liter)240F

52 met vers water, maar dit was net als de paardenbruggen onvoldoende 

aanwezig in Bergen op Zoom.241F

53 Zeeland stak daarom een tandje bij. Er werden door Louis 

Quarkelbeen, kuiper uit Middelburg, 412 lege oxhoofden geleverd op 9 juni tegen 3 sch 10 grt 

Vl voor elk oxhoofd. 242F

54 

 

Van de 412 geleverde oxhoofden werden er 400 op 13 juni gezonden naar Bergen op Zoom 

voor gouverneur Paulus Bax(gouverneur vanaf 1592 van Bergen op Zoom) die ze moest 

distribueren over tien vanen ruiters.243F

55 De tonnen moesten daar gevuld worden met vers water. 

Elk schip met twaalf paarden moest zes oxhoofden krijgen.244F

56 Zeven oxhoofden, gevuld met 

water, werden geleverd voor de paarden van de Zeeuwse kapiteins op de 17e juni. Tenslotte 

werden de resterende vijf, gevuld met vers water, geleverd op dezelfde 17e juni voor de 

paarden van de heer admiraal Nassau. 245F

57 

 

De schepen voor de terugtocht moesten zes oxhoofden per schip aan boord hebben, 

schoongemaakt en gevuld met vers water. De oxhoofden zijn dus naar alle waarschijnlijkheid 

teruggekeerd na de landing bij Philippine na hun dienst te hebben gedaan op de Zeeuwse 

schepen. Dit bevel werd gegeven aan de steden van Zeeland. Pieter Reijgersberg en Cornelis 

Claessen werden apart aangeschreven om dit te doen. Waarschijnlijk dienden deze tevens om 

bij het in gebreken blijven van de steden, aanvullingen te doen.246F

58 Er zullen dus ook een 400 

oxhoofden zijn gebruikt bij de terugkomst, hoewel dit niet wordt teruggevonden in de 

bronnen. Er wordt ook niet weergegeven of deze zijn teruggekeerd, wel wordt gemeld dat er 

uit Oostende 3 pijpen( = soort van langwerpig vat) en 89 lege oxhoofden gerecupereerd 

                                                 
51 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 82v 
52 HOLLESTELLE, Maten en Gewichten, Maten en Gewichten, in: werken met Zeeuwse bronnen, Hollestelle, 
L.M.(red.), Amsterdam, 1998, p 40 
53 ZA, St.v.Z, nr 474, 12 juni 
54 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 22, 67; ZA, St.v.Z., nr 474, 30 oktober 1600 pp 
55 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 37, 129v-130, 137-138 
56 ZA, St.v.Z, nr 1630, f207 
57 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 37, 129v-130, 137-138 
58 ZA, St.v.Z, nr 1630, f234, 26 juli; ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 130 
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werden in juli, afkomstig van diverse schippers, soldaten en andere personen komend uit de 

vloot van het leger in Vlaanderen. Er werd per pijp 9 grt gegeven en 6 grt per oxhoofd.247F

59 

Waarschijnlijk zijn deze oxhoofden van zoetelaars en particulieren en werden die niet 

geleverd door de Zeeuwse overheid. 

 

Hiermee is de logistiek rond de Zeeuwse schepen bijna afgerond. Zeeland speelde nog op één 

vlak een belangrijke rol in de scheepvaart tijdens de expeditie. De Zeeuwse schepen hadden 

immers te maken gehad met galeien en problemen in de haven van Nieuwpoort, wat verder 

wordt verklaard in het volgende onderdeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 37, 67, 22v 
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D. Verlies schepen 

 

I. Inleiding 

 

De schepen die dienst deden in de expeditie naar Vlaanderen hadden af te rekenen met allerlei 

gevaren. Enerzijds was er het gevaar van de galeien van Sluis, anderzijds hadden de schepen 

af te rekenen met de oorlogsomstandigheden rond de onaangepaste haven van Nieuwpoort. 

Verscheidene Zeeuwse schippers, diendend in de Staatse Vloot, hadden hier zeker en vast 

mee te maken gehad. Er is genoeg materiaal over de omstandigheden rond het feitelijke 

verlies, maar wat er dan achter de schermen gebeurde is nog nooit onderzocht geweest. 

 

II. Galeien 

 

De Spaanse galeien waren nog niet zo lang in de Nederlanden aanwezig. Filips III stuurde in 

1598 op aanraden van de Genuees Federigo Spinola(de jonge broer van generaal Ambrogio, 

die Oostende zou veroveren in 1604) galeien naar de Nederlanden. De galei was een lang, 

vlak schip met aan boord slaven als roeiers aan de riemen. Daarnaast had het schip twee 

masten met een latijnzeil. Het voorschip van de galei was uitgerust met een lange 

ramsteven(zie afbeelding p 97). Federigo, de bevelhebber, arriveerde in september 1599 met 

zes galeien in de Nederlanden. Deze werden aanvankelijk in Duinkerken en snel daarna in 

Sluis(veroverd door Parma in 1587) gestationeerd als een afzonderlijke vlooteenheid, ‘las 

galeras de Flandes’. Deze galeien werden in 1602 aangevuld met nog enkele andere. Het grote 

nut van dergelijke schepen was dat ze zich gemakkelijk in ondiepe wateren (zoals de Vlaamse 

kust) en bij windstilte konden verplaatsen. Duyck zegt bijvoorbeeld: “… welk voordeel 

galeien hebben bij windstilte, en hoe moeilijk het is voor schepen om ze te achtervolgen, 

omdat zij tegen de stroming en de wind op kunnen varen, wat zeilschepen niet kunnen”.248F

60  

 

                                                 
60 DUYCK, Nieuwpoort, p 102 
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De galeien waren dan ook erg effectief. Voortdurend kwamen zij op onverwachte momenten 

uit de inhammen in de kust te voorschijn. Ze vielen alles aan, zowel koopvaarders ter zee als 

op de binnenwateren en bij windstilte zelfs oorlogsschepen.249F

61 

 

Dit wordt erg duidelijk tijdens Maurits’ tocht in Vlaanderen van 1600. De galeien kwamen in 

actie bij de begindagen van de expeditie toen er veel materiaal en benodigdheden naar 

Oostende dienden te worden verscheept. De transportvloot had de troepen afgezet in 

Philippine op 21-22 juni en verzamelde hierna te Vlissingen, waar nog een vloot lag met 

allerhande bagage, vivres, ammunitie en geschut. Dit zou het leger niet met zich meenemen 

op de tocht door Vlaanderen, maar hen in Oostende opwachten.250F

62 

 

Een eerste deel van de vloot vertrok uit Vlissingen op de 24e juni, zonder toestemming van 

admiraal Johan van Duivenvoorde. De zoetelaars probeerden immers als eerste Oostende te 

bereiken om zo de concurrentie voor te zijn.251F

63 De handelaar die als eerste aankwam, kon 

betere zaken doen omdat de markt nog klein was. De vloot omvatte een 50-tal ‘heuden ende 

platte schepen met bagagie en victualiën’252F

64(= zoetelaars) – waarschijnlijk een 20-tal met 

bagagie en een 30-tal zoetelaars- gekonvooieerd door één oorlogsschip onder leiding van 

kapitein Adriaen Bancker/Blanckaert. In de loop van de nacht waren sommigen voor 

Oostende komen te liggen, maar het grootste deel was niet verder geraakt dan Blankenberge 

dichtbij het oorlogsschip. De volgende morgen hoorde Duyck (die het leger van Maurits 

vergezelde) op zee buiten Sluis hevig schieten. Profiterend van de windstilte hadden vier 

galeien en enkele sloepen komende uit Sluis de schepen bij Blankenberge aangevallen(kaart, 

nr A ). 253F

65 

 

De vloot verloor ongeveer 20 schepen, waarschijnlijk ‘vele en diverse smakzeilen van 

zoetelaars’254F

66 en schepen die bagage vervoerden; onder andere het schip met alle bagage van 

de heer Sidney, gouverneur van Vlissingen(die met Maurits aan land was gegaan), van Lord 

                                                 
61 GRAAF, R. de, Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565-1648, Franeker, 
2004, p 263; GROENVELD, S., Een doore geopent, Noord-Nederlandse tijdgenoten over de positie en de 
verovering van Sluis, 1604, in: Archief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, 2004, p 17; VLIET, A.P. van, Vissers en kapers, De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en 
de Duinkerker kapers(1585-1648), Den Haag, 1994, p 74 
62 COX, p 38, 151-152 
63 GRAAF, p 358 
64 COMMELYN, I., Wilhelm en Maurits, prinjcen van Orangien, Amsterdam, 1651, p 217 
65 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 39 
66 ZA, St.v.Z, nr 1630, p 218v, 27 juni 
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Gray, graaf Ernst van Nassau, de ritmeester du Boys, de heren Drury en Sedlenitzky, doctor 

Strobanus en de bagage van de twee voornaamste chirurgijnen van het leger. Een groot deel 

van de opvarenden werd omgebracht, anderen werden gevangengenomen om op de galeien te 

roeien.255F

67 Een brief van Anthonis Duyck uit Oostende op de 28e juni, waarin het verloop van 

de tocht wordt geschetst met daarin bijna hetzelfde verhaal als in zijn journaal, heeft het meer 

specifiek over de getroffen schepen: “…wel 27 diezer meest alles branden”.256F

68  

 

De galeien spanden zich vooral in om het oorlogsschip, met daarin 50 man, te overmeesteren. 

Er werd stevig op geschoten. Van de 50 opvarenden stierven er 23 waaronder kapitein 

Banckert en vielen er vele gewonden. Er bleven maar 8 mannen ongedeerd. Het schip zelf 

bleef behouden doordat veel schippers, die zich wilden redden, aan boord waren gegaan en 

meehielpen het te verdedigen, bijvoorbeeld Harink Dieties en Pieter Heert, schippers uit 

Friesland. Zij komen voor in Zeeuwse rekeningen omdat ze een kleine vergoeding van 2 pd 

Vl hadden gekregen van Zeeland, niet echt voor het verlies van hun schuit en goederen, maar 

omdat ze zich dapper hadden verweerd.257F

69 Het oorlogsschip, hoewel erg doorschoten, kon toch 

ontsnappen en keerde met een deel van de gekwetsten terug naar Vlissingen.258F

70  

 

 

Kaart met kust Vlaanderen259F

71 

 

                                                 
67 ZA, Admiraliteit, nr 2449, 27 juni; ZA, St.v.Z, nr 1630, f218v, 27 juni 
68 ZA, St.v.Z, nr 1215, 28 juni; ZA, St.v.Z, nr 1630, f218v, 27 juni 
69 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 350 
70 DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 39-40; COX, p 153; COMMELYN, p 217-218; Zelandia Illustrata, III, 107: 
Conterfeytinge ende vertellinge; Bor, p 649; ZA, Admiraliteit,  nr 2449, 27 juni; ZA, St.v.Z, nr 1630, f218v, 27 
juni 
71 COX, fig. 12, p 43 
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Een 30-tal andere schepen kon tevens ontsnappen en de haven van Oostende bereiken.260F

72 

 

Het verlies van zovele schepen zorgde voor ongerustheid. De Staten van Zeeland die snel op 

de hoogte waren gebracht van deze aanval (op de 27e juni) drongen aan op meer 

oorlogsschepen uit Holland, voor de beveiliging van de Zeeuwse wateren. 261F

73 Aan deze oproep 

werd gehoor gegeven, want de rest van de vloot vertrok met verscheidene oorlogsschepen. 

Deze transportvloot omvatte ongeveer 150 schepen: “…smacke, heun ende ander 

wuitschepen geladen met ammuntie van oorloge, grof geschut, en alle ander 

noodzakelijkheden”262F

74. Ze vertroken de volgende dag, op maandag 26 juni naar Oostende.  

 

Het verlies van de vorige dag had hen een belangrijke les geleerd. De galeien waren een te 

duchten vijand waarmee rekening diende te worden gehouden, vandaar dat de begeleiding 

door verscheidene oorlogsschepen werd opgedreven. Commelyn heeft het over 12 schepen : 

“…ses schepen van oorloghe en ses cromstevens oft smackseylen ter oorloghe wel 

toegherust”. 263F

75 Een anoniem pamflet in de Zelandia Illustrata komt net als Orlers aan zes 

oorlogsschepen, maar vermeldt enkel vier cromstevens. Duyck komt aan het getal van 16 

oorlogsschepen.264F

76  

 

De vloot werd net als de dag ervoor aangevallen door de vier galeien en enige sloepen, 

evenals de vorige keer bij het wegvallen van de wind, ditmaal voor het Zwarte Gat (zie kaart 

nr B). De admiraal van Holland, Duvenvoorde, had naast de oorlogsschepen verdere 

voorbereidingen getroffen. Hij had alle vrachtschepen dicht bijeen gehouden aan zijn 

landzijde en alle oorlogsschepen aan zijn zeezijde, met de opdracht iedere aanvallende galei 

met drie à vier schepen te lijf te gaan. Toen de galeien het konvooi bijna hadden bereikt, 

begon het opnieuw te waaien. De galeien werden daarop beschoten met geschut en musketten, 

waardoor ze de strijd opgaven en terugkeerden. Eén galei was zwaar onder vuur komen te 

liggen en doorschoten dat volgens Commelyn: “…sij lange haer op een sijde hellende 

moesten houden om het gat te stoppen”.265F

77 De admiraal zette zijn tocht verder en bereikte met 

                                                 
72 DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 39-40; COX, p 153; COMMELYN, p 217-218; Zelandia Illustrata, III, 107: 
Conterfeytinge ende vertellinge; Bor, p 649; ZA, Admiraliteit, nr 2449, 27 juni 
73 ZA, St.v.Z, nr 1630,  p216v,  p218v, 27 juni 
74 Zelandia Illustrata, III, 107: Conterfeytinge ende vertellinge; Commelyn, p 218 
75 COMMELYN, p 218 
76 COX p 153; ORLERS, fol. 159; DUYC, slag bij Nieuwpoort, p 41; COMMELYN, p 218; ZA, St.v.Z, nr 1215, 
28 juni; BOR, p 650; Zelandia Illustrata, III, 107: Conterfeytinge ende vertellinge; COMMELYN, p 218 
77 COMMELYN, p 218 
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bijna alle schepen Oostende op de 27e juni. Bijna, want de galeien waren teruggekeerd en 

veroverden twee achterblijvende zoetelaars voor de haven en staken deze in brand.266F

78 

 

De galeien hadden hierna enkele dagen weinig omhanden en kwamen pas opnieuw in actie 

toen de eerste troepenversterkingen vanuit Zeeland naar Oostende werden gestuurd. Een 

vloot, met de eerste troepenversterkingen (kolonel Wingaerden met 9 vendels soldaten en 5 

vanen ruiters door graaf van Hohenlohe uit Zeeland gestuurd), werd weliswaar door de 

galeien gevolgd, maar bereikte toch veilig Oostende op de 9e juli. De galeien hadden zich niet 

in de buurt gewaagd door het dichte konvooiverband en de aanwezigheid van 

oorlogsschepen.267F

79 Een ander deel van de transportvloot, nu bestemd voor de terugkeer van het 

Staatse leger, arriveerde op 20 juli, waarschijnlijk ook zonder te zijn aangevallen door de 

galeien.268F

80 De volgende lading schepen kreeg wel problemen. Een brief van Alleman 

(gedeputeerde van de Raad van State) uit Oostende van 22 juli vertelt hoe die morgen, in het 

zicht van Oostende, de galeien enkele schepen veroverden van de vloot, komende uit Zeeland. 

Hij wist nog niet wie of wat daarmee vervoerd werd .269F

81 Duyck geeft wat meer informatie. 

Deze vloot bestond uit 9 vendels soldaten onder Duvenvoorde, gekonvooieerd door 7 

oorlogsschepen. De galeien van Sluis waren uitgevaren omdat er weinig wind stond, maar 

konden echter geen enkel schip van de vloot te pakken krijgen, omdat ze dicht bijeen bleven. 

De galeien overmeesterden wel een ander schip dat langs voer en staken het in brand. De 

galeien bleven de vloot volgen tot op ruim een mijl voor Oostende. Ze voeren er bovenlangs, 

maar de oorlogsschepen beschoten ze om ze op een afstand te houden. De schepen kwamen 

zonder verdere schade aan te Oostende.270F

82 

 

De terugtocht uit Vlaanderen was de laatste kans voor de galeien om iets te ondernemen tegen 

het Staatse leger. Dit geschiedde op 30 en 31 juli en 1 en 2 augustus. Enkel op de laatste dag 

zorgden de galeien voor problemen . De schepen voeren toen naar Zeeland bij een 

westnoordwesten wind die ervoor zorgde dat er vlak langs de kust van Vlaanderen moest 

worden gevaren zodat bij het passeren van het gat van Sluis men vier galeien bij de schans 

van Knokke zag liggen. Toen de schepen recht voor het Zwarte Gat kwamen viel de wind 

juist weg, waardoor de schepen enkel op de stroming verdervoerden. De galeien, die wisten 

                                                 
78 COX p 153; ORLERS, fol. 159; DUYC, slag bij Nieuwpoort, p 41; COMMELYN, p 218; ZA, St.v.Z, nr 1215, 
28 juni; BOR, p 650; Zelandia Illustrata, III, 107: Conterfeytinge ende vertellinge; COMMELYN, p 218 
79 DUYCK, Nieuwpoort, , p 83 
80 COX, p 154; Duyck, Nieuwpoort, p 93 
81 ZA, St.v.Z, nr 906, f197 
82 DUYCK, Nieuwpoort, 2000, p 95; COX, p 154 
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dat door de windstilte de oorlogsschepen niet bij hen konden geraken, roken hun kans en 

begonnen uit te varen langs het eiland van Cadzand. Toen ze aan het einde van het tamelijk 

lange Gat waren gekomen, begon het op dat moment juist te regenen en te waaien wat een 

tegenvaller voor de galeien was. Ze zouden anders ongetwijfeld veel smakken met voorraden 

en bagage te pakken hebben gekregen die echter door de wind verder konden zeilen. 

Ondertussen gingen de oorlogsschepen op de galeien af, die het gevaar zagen en zich keerden 

om terug het Gat in te roeien. De achterste Staatse schepen probeerden nog de galeien te 

onderscheppen, maar een zandplaat verhinderde dit. De galeien werden wel van alle kanten 

onder vuur genomen. Sommige schepen schoten van zo dichtbij dat de galeien zich met 

musketiers moesten verdedigden want opzij hadden zij geen geschut . De vloot voer verder na 

dit incident en kwam onbeschadigd aan te Vlissingen.271F

83  

 

De galeien van Sluis waren zoals hierboven aangetoond een geduchte vijand die talloze 

slachtoffers maakten. Ze zouden nog gedurende een paar jaren een permanente bedreiging 

vormen voor Republikeinse schepen aan de Zeeuwse en Vlaamse kust. Het gevaar van de 

galeien zou uiteindelijk pas wijken door een scheepsgevecht voor Sluis, op 26 mei 1603(zie 

prent). Federigo leverde slag met 4 Staatse blokkadeschepen, maar verloor zijn schepen en 

zijn leven. Sluis zelf zou op 19 augustus 1604 veroverd worden door Staatse troepen en 

daarmee was het gevaar vanuit Sluis voorgoed geweken.272F

84  

 

Slag bij Sluis273F

85 

                                                 
83 DUYCK, Nieuwpoort, p 102 
84 GROENVELD, Een doore geopent, p 19, 25; VLIET, Vissers en kapers, p 74 
85 COMMELYN, p 279-280 
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III. Problemen in de haven van Nieuwpoort 

 

Niet alleen de galeien vormden een bedreiging voor Staatse schepen, ook de oorlog en 

geografische factoren in de haven van Nieuwpoort brachten risico’s mee voor schepen.  

 

De Staatse vloot kwam eerst aan op de 26e, 27e en 28e juni te Oostende en bleef daar tot de 1e 

juli. Vervolgens verplaatsten zich veel schepen van zoetelaars en bevoorradingsschepen naar 

Nieuwpoort, om het daar gelegerde Staatse leger te bevoorraden. Een 25-tal, waarvan 16 met 

vivres en licht geschut, kwam op diezelfde 1e juli binnen in de haven van Nieuwpoort. De 

rest, schepen met het zware geschut en enkele zoetelaars, begeleid door het statenjacht en 

onder bescherming van enkele oorlogsschepen, bleven waarschijnlijk op zee voor Nieuwpoort 

liggen. De schepen die wel de haven van Nieuwpoort binnenvoeren, belandden er in een 

chaotische situatie. Dit valt te verklaren door de ligging van Nieuwpoort aan de monding van 

de IJzer. De IJzermondig heeft een hevige getijdenbeweging waardoor dit deel van de IJzer 

beurtelings een doorwaadbaar stroompje en op andere tijden een flinke watermassa is. Staatse 

schepen konden daarom tussen zee en stad geen rustige ligplaats vinden en waren bij eb, door 

het droogvallen op het zand, uiterst kwetsbaar.274F

86  

 

Dit bleek al de volgende dag op de 2e juli toen de Spaanse vijand in aantocht was. De vloot 

kreeg in de haven van Nieuwpoort bevel van Maurits om vroeg in de ochtend bij hoogwater,  

uit de haven van Nieuwpoort naar Oostende te varen, zodat de soldaten dan inzagen dat ze 

moesten vechten of sterven vermits er geen kans bestond om te vluchten.275F

87 

Dit opbreken verliep niet zonder problemen, werden vele ankers en kabels verloren gegaan.276F

88 

Verder bleven er 24 of 25 schepen in de haven achter, omdat ze niet op tijd weg konden 

geraken of omdat ze te hoog op slik zaten. Pas met het volgend hoog water( in de middag) 

kon een deel van deze onder zeil de haven van Nieuwpoort verlaten. Er bleven nog vijf of zes 

schepen achter, die zo vast zaten dat ze niet meer los te krijgen waren. Het is goed mogelijk 

dat men de vijftal vastzittende schepen liet zinken of in brand stak.277F

89   

 

                                                 
86 COX, p 153; DUYCK, Nieuwpoort, p 48-63 
87 DUYCK, Nieuwpoort, p 48-63 
88 ZA, Rekenkamer C, Ontv-gen lande, nr 270, p 383 
89 DUYCK, Nieuwpoort, p 57 
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Diezelfde dag liet Maurits ook een drijvende brug construeren op jachten en schuiten, om een 

deel van zijn troepen over de IJzer te zetten. Deze brug werd na gebruik snel opgebroken en 

de jachten en schuiten werden weggehaald zodat niemand zich daarop in veiligheid kon 

brengen.278F

90 Hierbij konden gemakkelijk ongelukken optreden waardoor schepen schade liepen 

of zonken. 

 

De haven van Nieuwpoort zorgde duidelijk voor problemen, die tijdens het tweede beleg, na 

dat van 1 juli van Nieuwpoort, dat duurde van 6 juli tot 18 juli, opnieuw opstaken. Deze was 

vol bedrijvigheid, welke niet zonder problemen verliep, net als op de 1e juli. Zo woei er op 10 

juli een harde noordwestenwind, waardoor de schepen in de haven van Nieuwpoort tegen 

elkaar botsten en elkaar veel schade toebrachten.279F

91 Een opsomming van de geleden schade, 

werd gegeven door de schippers van de stad Brouwershaven: “… een gescheurt zijl, verloren 

zwaert, gebroken spriet en afgedreven anker…”. 280F

92 Andere schade werd berokkend door de 

Spanjaarden uit Nieuwpoort die een Staatse schipbrug gelegd (zoals op de 2e juli) over de 

IJzer vanuit de stad met grof geschut beschoten en hierbij één der brugschepen tot zinken 

brachten.281F

93  

 

De haven van Nieuwpoort moest dus duidelijk geen al te veilige plaats zijn geweest voor de 

schepen. 

 

IV. Vergoeding  

 

Verscheidene schepen zijn, zoals hierboven aangetoond, beschadigd, gezonken of 

achtergelaten door ofwel de galeien van Sluis ofwel door de oorlog of door slecht weer in en 

rond de haven van Nieuwpoort. Er is echter bijna geen informatie te vinden in de hierboven 

geschetste bronnen en literatuur omtrent de identiteit van de eigenaars van de verloren 

schepen en hoe men daar in de Republiek  mee omging. De Zeeuwse bronnen vertellen echter 

wat meer over enkele van die slachtoffers: wie ze waren en hoe de overheid op dat het verlies 

reageerde.  

 

                                                 
90 DUYCK, Nieuwpoort, p 60 
91 DUYCK, Nieuwpoort,  p 83 
92 ZA, St.v.Z, nr 474, 5 december 
93 COX, p 85; ORLERS, Laurencrans, p 151 
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De Zeeuwse bronnen geven hierover informatie omdat de schippers aan de overheid om een 

vergoeding verzochten voor het verlies van hun schepen. Zo vroegen op 15 juli Antheunis 

Jacobsen Ouderman, Jan Govaertsen en Geeraert Claessen, schippers van Vlissingen  

‘recompense’ aan de Staten van Zeeland voor  hun schepen die op de 26e juni vernietigd 

werden of verloren gingen door de aanval van de galeien.282F

94 Anderen vroegen op 25 augustus 

vergoeding aan. Sommigen hadden op last van Maurits hun schepen in de haven van 

Nieuwpoort moeten in brand steken, andere schepen van schippers waren veroverd of 

vernietigd door galeien.283F

95 In beide gevallen wist Zeeland nog niet goed wat hiermee aan te 

vangen daarom ging men zich eerst informeren bij de Staten-Generaal hoe men dit moest 

oplossen.284F

96 Men besloot uiteindelijk dat de schepen die vernietigd waren tijdens de expeditie, 

zouden worden vergoed op ‘kosten van het land’, op kosten van ieder gewest waar de schepen 

werden gehuurd. 285F

97  

 

Men was niet geneigd zomaar iedereen te vergoeden daarom voerde men eerst wel een 

onderzoek uit, waarbij de verloren gegane schepen dienden getaxeerd te worden en door de 

raad geautoriseerd. Dit onderzoek werd ingesteld door Jacob Welcx.286F

98 Cornelis Claessen, 

equipagemeester te Vlissingen, werkte ook mee. Hij moest rapporteren wie de eigenaars 

waren van de verloren schepen, maar was erg drukbezet want moest blijkbaar tweede keer 

worden aangemaand dit te doen.287F

99 Het onderzoek diende te gebeuren omdat Zeeland goed 

lette op zijn financiën en men misbruik en fouten wou voorkomen. Onregelmatigheden 

kwamen wel degelijk voor. Christiaen Thomissen Swaen, schipper van Geertruidenberg, 

wiens schip in de haven van Nieuwpoort in brand was gestoken ten dienste van het land, 

verzocht schadevergoeding aan Zeeland. Het gewest wou dit niet afhandelen en stuurde hem 

door naar de Raad van State. Dit lijkt ook logisch aangezien Geertruidenberg niet in Zeeland 

lag, maar bij de Generaliteitslanden hoorde.288F

100 Een ander voorbeeld is Jan Meertenssen, 

schipper van Hoorn, die met zijn schip diende in de expeditie naar Vlaanderen, door met 

ammunitie naar Nieuwpoort te trekken. Dat schip was in Nieuwpoort verbrand. Tenminste dat 

dacht men, want op 11 oktober dook het schip terug op in Veere. De schipper die met het 

schip in Veere arriveerde, beweerde dat hij het te Calais in Frankrijk had gekocht. Het schip 

                                                 
94 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 127; nr 244 I, 15 juli 
95 ZA, St.v.Z, gedrukte notulen 1600, p 189 
96 ZA, St.v.Z, nr 1630, f252v, 1 september; ZA, St.v.Z, nr 474, 11 oktober 
97 ZA, St.v.Z, nr 474, 11 oktober 
98 ZA, St.v.Z, nr 474, 15 december 
99 ZA, St.v.Z, nr 1630, f266v, 12 oktober; ZA, St.v.Z, nr 1630, f275v, 1 november; ZA, St.v.Z, nr 1590.1 
100 ZA, St.v.Z, nr 474, 30 oktober; ZA, St.v.Z, nr 1630, f275v, 31 oktober 
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werd daaropvolgend geconfisceerd en Jan Meertenssen gearresteerd. Hij had immers om een 

vergoeding verzocht aan de Staten van Holland voor het verlies van zijn schip dat helemaal 

niet bleek te zijn verloren gegaan. Deze arrestatie duurde niet te lang, want Jan Meertenssen 

werd toegestaan uitleg te gaan geven aan de Staten van Holland, waarnaartoe hij met het schip 

voer. Wat er verder gebeurde met deze zaak is niet terug te vinden in de Zeeuwse bronnen. 

Waarschijnlijk zijn er wel sporen hieromtrent terug te vinden in bronnen van de Staten van 

Holland.289F

101 

 

Men was wel erg strikt: alleen verloren gegane schepen, zouden worden vergoed. Eigenaars 

van schepen met averij, maar die nog konden varen, dienden zich tevreden te stellen met een 

normale vergoeding voor hun diensten. Zo kregen de schippers van de stad Brouwershaven, 

die hierboven al aan bod kwamen, nul op het rekwest voor een vergoeding voor hun geleden 

schade.290F

102 

 

Eenmaal het onderzoek was afgerond, gingen de Staten van Zeeland over tot uitbetaling van 

de schade(zie bijlage p 195). De prijs van de vergoeding bedroeg het aankoopbedrag dat de 

schippers voor hun schepen betaalden en werd via verschillende betalingen overgemaakt. 

Deze betalingen verliepen via Jacob Valke, de ontvanger-generaal te lande en leren ons dat er 

vijf Zeeuwse schippers hun schip hadden verloren. Deze schippers kwamen uit Vlissingen en 

Veere. Interessant is dat de schepen erg uiteenlopende groottes moeten hebben gehad. Er 

moeten kleine schepen bij zijn geweest (geschat op 79 pd 6 sch 8 grt Vl) en wat grotere (226 

pd 13 sch 4 grt Vl).291F

103 

 

Het systeem van het vergoeden van schippers voor het verlies van schepen door 

oorlogsgeweld was dus in Zeeland goed uitgewerkt. Dit systeem gold voor de gehele 

Republiek (zie de problemen rond Jan Meertenssen) en werkte ook later door. Zo kregen 

tijdens het latere beleg van Oostende(1601-1604) schippers een vergoeding voor de geleden 

schade bij het binnenvaren van de Geul te Oostende.292F

104  

 

 

                                                 
101 ZA, St.v.Z, nr 474, 11 oktober en 16 oktober; ZA, St.v.Z, nr 1630, f269, 19 oktober;  
102 ZA, St.v.Z, nr 474, 5 december 
103 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 280, f255v-256; ZA, St.v.Z, nr 474, 15 december 
104 ENTHOVEN, V., Een stad te ver. De materiele verzorging van het garnizoen van Oostende, in: De val van 
het nieuwe Troje, THOMAS ed., p 71; GRAAF, p 354 



 

102

 

E. Conclusie 
 

Dit hoofdstuk behandelde de rol van Zeeland in het verzorgen van de logistiek van 

Nieuwpoort. Zeeland vervoerde niet enkel haar eigen compagnieën, maar ook de Brabantse 

ruiterij en dit in maar een 100-tal veeleer kleine schepen. Deze schepen werden uitgerust door 

Zeeland, maar vooral de paardenschepen vereisten een speciale logistiek zoals oxhoofden en 

paardenbruggen. Zeeland trok zich tenslotte ook het onfortuinlijke lot van schippers aan die 

door omstandigheden hun schip waren verloren en gaven hiervoor een volledige vergoeding.



 

103

 

Hoofdstuk 4: Roof 
 

I. Inleiding 

 

Er zijn een paar probleemstellingen in het modern wetenschappelijk logistieke debat. Een van 

de vragen is hoe lang legers zich via ‘roof’ in leven konden houden. Lynn spreekt van ‘leven 

van het land’. Een aantal auteurs stelt dat dit tot aan de legerhervorming van Napoleon het 

geval is. Anderen verklaren dat reeds aan het einde van de zeventiende eeuw een 

georganiseerde logistiek aanwezig was zodoende men niet meer van roof van het land moest 

leven. Wat alleszins vast stond was dat legers, wat betreft wapens en munitie,  hiervan 

nauwelijks konden leven. Dit moest altijd worden meegebracht.293F

1 

 

Voor voedselvoorziening was het een andere zaak. Het is duidelijk dat het Staatse leger een 

georganiseerde logistiek had opgebouwd(zie hoofdstuk 1voorzieningen van Zeeland). 

Normaal gezien dienden ze niet van ‘het land te leven’ bij een veldtocht, zoals voor de 

expeditie in Vlaanderen. Maurits verbood het zelfs bij de aanvang van de Vlaamse expeditie. 

Maurits hield volgens Commelyn een peptoespraak voor zijn soldaten bij de landing te 

Philippine. Reyd voegt er bij de woorden van Orlers aan toe: “… dede Prince Maurits alle 

neerstichheyd om met strenge disciplijn troven ende moeskoppen(= het leger verspreid tijdens 

een tocht zich naar alle kanten en via deze uitlopers worden de in de streek loszittende 

goederen geroofd) 294F

2 te verbieden”.295F

3 

 

De problemen begonnen echter nadat men door weersomstandigheden gedwongen, pas op het 

allerlaatste moment besloot om via land naar Nieuwpoort te trekken. Dit veroorzaakte heel 

wat problemen in de logistieke organisatie(denk maar aan het tekort aan wagens, zie 

hoofdstuk 2). Werden er daarom dan toch ontbrekende zaken uit het ‘vette Vlaamse land’ 296F

4 

gehaald of was het plunderen gewoon een zaak van pakken wat er te pakken viel? Er diende 

                                                 
1 ROOS, H., De logistiek functie in de militaire geschiedenis, in Van marketenster tot logistiek netwerk. De 
logistiek door de eeuwen heen, ROOS, H., red., p 20; LYNN, J.A., Feeding Mars. Logistics in Western warfare 
from the Middle Ages tot present, Boulder, 1993 
2 WIJN, J.W., Het krijgswezen in den tijd van Maurits, Utrecht, 1934, p 390 
3  COMMELYN, I., Wilhelm en Maurits, prinjcen van Orangien, Amsterdam, 1651, p 186; COX, p 177; REYD, 
E., Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen ofte waerachtige historie, 1566-1601, 18 
boeken, Arnhem, 1633, p 677 
4  Woordkeus van Willem Lodewijk in van REYD, p 676 
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immers een lange weg te worden afgelegd door een zich erg traag verplaatsend en chaotisch 

georganiseerd leger. Dit zorgde voor genoeg kansen voor een leger om te roven en plunderen. 

 

Rooftochten bestonden al eeuwenlang en werden beschouwd als de normaalste zaak van de 

wereld. Men had helemaal geen schuldgevoel bij roof; zelfs Martin Luther, de bekende 

theoloog, verdedigde het. Tijdens de Nieuwe Tijden veranderde het beeld van de rooftochten 

wel ten opzichte van de chaotische roof in de middeleeuwen. De militaire overheid begon 

immers de strooptochten te reguleren. Men mocht pas op bevel van de overste op rooftocht en 

dit omwille van verscheidende redenen: ten eerste mochten de militaire regels en tucht niet 

verslappen, ten tweede diende het kamp beschermd te worden en ten derde diende men zorg 

te dragen voor de veiligheid van de manschappen, die wanneer ze alleen op plundertocht 

waren, konden worden gevangengenomen, gefolterd en gedood door woedende boeren.297F

5  

Het Staatse leger volgde die tendens. Volgens artikel 39 van militaire discipline, opgesteld 

door Leicester in 1586, mocht niemand zomaar voedsel gaan roven behalve wanneer een 

officier hiervoor toestemming gaf.298F

6 Maurits ging hiermee akkoord en volgde dezelfde 

maatregel: “…niemant sal hen begeven tot vangen van vianden oft plunderen van goederen, 

soo lange den generaal commandeur(daar present sijnde) daertoe niet en sal hebben  

bevolen”299F

7. Men was zich dus bewust van de gevaren die bij de roof kwamen kijken. 

 

Het plunderen gebeurde vooral op het platteland, waar men zich niet kon verdedigen in 

tegenstelling tot een versterkte stad en was voor gewapende soldaten een fluitje van een cent. 

Deze roof op het platteland was ook niet gebonden aan de nabijheid van het kamp of aan de 

wegen die het leger aandeed. Wanneer een leger in vijandelijk gebied lag, trokken verkenners 

erop uit op zoek naar mogelijke buit.300F

8  

 

Dit plunderen had twee functies: de vijand pijn te doen en zichzelf te onderhouden. 301F

9 De 

internationale huurling was immers verschenen rond 1500 en ook het Staatse leger was een 

allegaartje van nationaliteiten. De huurling had veel minder voeling met het land waar hij 

verbleef en had daardoor ook sneller de neiging om de kwetsbaren uit te buiten. Een soldaat 

                                                 
5 REDLICH, F., De Praeda militari, Looting and booty, 1500-1815, Vierteljahrschrift fur Sozial-und 
Wirtschaftsgeschichte, Wiesbaden, 1956, p 3-4, 9 
6 CAU, C., Groot Plakkaatboek, II, ’s-Gravenhage, 1664, p 162-170 
7 Generale Articlen voor het volck van oorloghe van 19 maart 1597 Artikel IV 
8 REDLICH, p 25 
9 REDLICH, p 25 
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moest immers zelf voor zijn eten zorgen; via zijn karig loon moest hij eten en uitrusting 

betalen. Het Staatse leger leverde dan wel voedsel, maar een aanvulling op de eentonige 

etenswaren konden veel soldaten niet afslaan. Ze gingen dus voedsel roven bij de plaatselijke 

bevolking en dit vooral wanneer het Staatse leger in het land van de vijand was.302F

10 

 

De belevenissen van de expeditie in Vlaanderen tonen aan dat het Staatse leger serieus te 

lijden had onder de rooftochten en hoewel dit hoofdstuk niet echt over de logistieke rol van 

Zeeland handelt, toch hoort het bij dit werk. Het dient als aanvulling bij het werk van Cox, dat 

enkel zijdelings over deze rooftochten sprak, terwijl rooftochten toch wel voedsel, buit en 

eventueel belangrijke logistieke bijdragen konden opleveren. 

 

De expeditie in Vlaanderen wordt in verschillende delen gesplitst die apart worden behandeld, 

omdat elke periode bijna totaal verschillend is wat betreft de manier van plunderen. De eerste 

periode begint met de landing van het Staatse leger op 22 juni in Philippine en handelt over de 

buit die wordt vergaard in het Vlaamse platteland. Hierbij gevoegd, is een segment met 

betrekking tot de brandschatting(waarin Zeeland een rol had) die als een soort van 

georganiseerde plundering vanuit de Staat kan aanzien worden en die als één van de redenen 

voor de expeditie in Vlaanderen kan gegeven worden. De tweede periode handelt over de 

verovering van de schansen rond Oostende, eind juni, en het daaropvolgend verlies van 

diezelfde schansen op de 1ste juli aan de Spaanse troepen en meer bepaald hoe de zucht naar 

het behalen van ‘buit’ hiervan aan de grondslag ligt. Een andere periode van plunderen 

handelt over de buit die het leger van de Republiek behaalde na zijn overwinning bij de slag 

bij Nieuwpoort op 2 juli. De plunderingen, of eerder het gebrek hieraan, in de tijdsperiode 

tussen de slag en het vertrek van het Staatse leger uit Oostende eind juli, begin augustus 1600 

komen hierna aan bod. Als slot voeg ik enkele bemerkingen hoe men met de veroverde buit 

omging. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 VERHOEF, C.E.H.J., Nieuwpoort 1600: de bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog, Soesterberg, 2000, p 
36-37 
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II. Plunderen tijdens de tocht door Vlaanderen, van 

Philippine tot Oudenburg 

 

A. Chronologisch verloop van 21 juni tot 27 juni 

 

De tocht door Vlaanderen begon met de landing te Philippine. In de namiddag van de 21e juli 

zeilden de eerste schepen met de voorhoede van het leger, onder bevel van Ernst van Nassau, 

uit Vlissingen naar Biervliet en Philippine. Zij kwamen daar aan rond vijf uur en de eerste 

twee vendels werden er aan wal gezet. Philippine bestond slechts uit een fort, dat volgens 

Duyck niet deugde, bemand door een garnizoen van 30 mannen en omringd door enkele 

huizen. Onmiddellijk na de landing werden deze huizen in brand gestoken door de soldaten, 

terwijl de Spanjaarden zich klaar maakten voor de verdediging. De bevelhebber zond een 

onderhandelaar om de overgave te vragen, maar de belegeraars wilden hier niets van horen en 

de afgezant werd onder vuur genomen. Er ontstond een schermutseling tussen de twee 

vijanden waarbij de bevelhebbende sergeant van de Spanjaarden werd gedood alsook drie 

andere soldaten. De overige 27 manschappen besloten de strijd te staken en mochten met hun 

wapens en bagage vertrekken naar Sas van Gent. De enige buit die er uit de schans van 

Philippine werd gehaald, was een ‘goteling’, een gietijzeren kanon, meestal een 4- tot 18-

ponder. Dit stuk geschut werd op bevel van Maurits naar Axel overgebracht en vervolgens 

maakte men de schans met de grond gelijk. De rest van het leger was ondertussen voor anker 

gegaan bij Biervliet en arriveerde de volgende dag te Philippine, waar Maurits zijn toespraak 

hield waarin hij het plunderen verbood.303F

11  

 

Het lossen van de schepen duurde de gehele 22e juni, zodat pas volgende dag, de 23e juni, bij 

regenachtig weer in de vroege morgen het kamp opgebroken werd. De voorhoede vertrok 

richting Assenede en trof er een stenen redoute(= gesloten versterking met rechte zijden, 

zonder bastions) aan op de dijk van Assenede, door de Spanjaarden verlaten. In het kasteel 

van de heer van Wackene, gelegen in het dorp zelf, waren ongeveer 30 mannen aanwezig en 

bereid weerstand te bieden. De bevelhebber van de voorhoede liet twee halve kanonnen 

opstellen voor de beschieting, maar de Spanjaarden wilden dit niet afwachten: ze gaven zich 

over en vertrokken met hun wapens naar Sas van Gent. In het kasteeltje troffen de soldaten 

                                                 
11 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 31; COX, p 39; BOR, P., Oorspronk, begin en vervolgh der Nederlandsche 
Oorlogen 1595-1600, 5 dln., Amsterdam, 1648, 37e boek, fol. 38 
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een rijke buit aan; merendeels goederen die de omwonende boeren daar in veiligheid hadden 

gebracht.304F

12 

 

 

Landing bij Philippine en eerste dagen van de tocht305F

13 

 

Die dag werd er nog buit behaald. Maurits zond Lodewijk van Nassau( broer van Willem 

Lodewijk, de Friese stadhouder en bevelhebber van de ruiterij bij de slag van Nieuwpoort)306F

14 

tegen de middag met 200 ruiters tot onder de poort van Gent om te plunderen en ging hiermee 

in tegen zijn eigen verbod van de vorige dag. De uitgezonden manschappen kwamen die 

avond terug met vele koeien, 60 à 70 paarden en met enkele gevangenen, die als gids moesten 

dienen in dit voor het Staatse leger onbekende land. Zo brachten ze een kapitein van het 

Spaanse leger mee, Siclijn genaamd, een paap(= katholiek) van Wont(d)elgem evenals een 

                                                 
12 DUYCK, Slag Nieuwpoort, 2000, p 34; BOR, p 649; ZA, St.v.Z, nr 906, p 149, brief Alleman van 23 juni; 
ZA, St.v.Z, nr 1215, brief Duyck van 28 juni 
13 COX, fig. 11, p 40 
14 PUYPE, J.P., Victory at Nieuwpoort, 2 july 1600, in: Excercise of Arms, HOEVEN, M. van der, ed., p 69-
113, p 100; COX, p 107 
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flink aantal boeren. Tijdens de rooftocht kwam er een sterke uitval uit Gent, echter zonder 

schade voor de Staatse troepen. Meer schade was er tijdens een andere uitval. Een 

aantal(volgens de geschiedschrijver Bor 30 of 40) ‘loopers’(= voetknechten) ging dezelfde 

dag, tot bij Sas van Gent op rooftocht. Enkele van hen werden door vijandelijke ruiters uit Sas 

van Gent gevangengenomen.307F

15 

 

De 24e juni trok het leger door Bassevelde en Kaprijke naar Eeklo, waar ze de volgende dag 

bij hun vertrek alle huizen in brand staken. Die dag, de 25e juni, arriveerde het leger tegen de 

avond te Male. Maurits had graaf Lodewijk in de vroege morgen met ruim 800 cavaleristen, 

van zijn eigen ruiters en die van Marcel Bax en Van Balen, naar Brugge gestuurd. Zij 

kwamen omstreeks 6 uur in de morgen voor de stad aan en bemachtigden daar ongeveer 1200 

koeien, kalveren en ossen, 150 à 200 paarden en 40 à 50 personen, voornamelijk vrouwen, 

knechten, jongens en arme lieden.308F

16  

 

 

Verdere tocht door Vlaanderen309F

17 

                                                 
15 COX, p 41; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, 2000, 34; ZA, St.v.Z, nr 1215, brief Duyck van 28 juni; ZA, 
St.v.Z, nr 906, p 149, brief Alleman van 28 juni; Bor, p 649 
16 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, 2000, p 39; BOR, p 649; COX, p 42; ZA, St.v.Z, nr 1215, brief Duyck van 28 
juni 
17 COX, fig. 12, p 43 
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Het leger vertrok uit Male, de 26e juni, maar geraakte niet verder dan Jabbeke daar men 

verschillende keren de verkeerde weg had genomen. Het leger kwam de 27e te Oudenburg 

aan. Daar was tussen de geheel overwoekerende ruïnes van de oude burcht, de abdij en het 

kerkje, een nieuwe, nu door de Spanjaarden verlaten schans geconstrueerd. De schans was al 

in 1584 gebouwd en werd in 1590 door de Spanjaarden veroverd. Hij was binnen de bastions 

een 80 m², in goede staat, maar zonder een diepe gracht. De schans was op de 25e juni net als 

Bredene, een andere schans rond Oostende, verlaten door de Spanjaarden. Deze gingen als 

versterking naar Sas van Gent, omdat ze meenden dat dit de bestemming was waarnaar het 

Staatse leger optrok. Toen ze vernamen dat het leger richting Vlaamse kust optrok, gingen ze 

Brugge versterken. Hun aftocht gebeurde in zo een grote haast dat ze in Bredene hun geschut 

achterlieten. Dit waren twee bronzen 6-ponders en twee ijzeren kanonnen, die door Staatse 

troepen uit Oostende werden opgehaald. Alleman voegt er in een brief aan toe dat de 

Spanjaarden twee stukken geschut in het water hadden geworpen. 310F

18 

 

B. Paarden  

 

Na een chronologisch verloop van de eerste dagen van de expeditie is het interessant om wat 

dieper op de feiten in te gaan. Maurits liet reeds de 2e dag het plunderen toe, ondanks zijn 

verbod van de vorige dag bij Philippine, dit omwille van het ernstig tekort aan trekpaarden, 

wat het tempo van de opmars enorm vertraagde. Men had initieel niet gerekend op een tocht 

over land; het oorspronkelijke plan hield een rechtstreekse landing in bij Nieuwpoort via zee 

en de bevoorrading zou ook over zee gebeuren . Er waren dan ook te Dordrecht maar 250 

trekpaarden ingeladen.311F

19 Een tekort, want volgens de berekeningen van Cox waren er normaal 

gezien 450 paarden nodig.312F

20 Een deel van het tekort werd via Zeeland aangevuld, via de 

nabestelde wagensvoorzien van paarden(zie hoofdstuk 2), maar het tekort bleef en liet zich 

voelen in het marstempo. Het tempo van het gehele leger, dat werd bepaald door het traagste 

onderdeel, namelijk de goederentrein, was erg langzaam (volgens Cox vier km per uur), 

wegens de te zwaar beladen wagens en het tekort aan trekpaarden.313F

21 

 

                                                 
18 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, 2000, p 39; COX, p 44; ZA, St.v.Z, nr 1215, brief Duyck van 28 juni; ZA, 
St.v.Z, nr 906, p 149, brief Alleman van 28 juni 
19 DUYCK, 5.629 
20 COX, p 117 
21 COX, p 41 
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Maurits hoopte via het roven van de paarden zijn snelheid te kunnen opdrijven en schond 

daarom zijn eerste belofte. De 60 à 70 geroofde paarden op de 23e juni kwamen goed van pas. 

Het is waarschijnlijk dankzij deze ‘Vlaamse’ trekpaarden dat na de eerste dag de afgelegde 

afstanden veel groter werden. De eerste dagtocht van Maurits vanuit Philippine bedroeg 6 km, 

de volgende dagen is dat 16, 20, 16 en 7 km; veel meer dan die eerste dag, hetgeen duidelijk 

waar te nemen is op de kaart(zie pagina 107 & 108).314F

22 Het trage tempo de eerste dag is 

waarschijnlijk ook te verklaren door een gebrekkige organisatie van de legercolonne die pas 

later goed geolied raakte. Het tekort aan trekpaarden zou zich pas volledig normaliseren vanaf 

Male op 25 juni, toen er nog een 150 à 200 geroofde paarden bijkwamen.315F

23  

 

C. Vijandig Vlaanderen 

 

De expeditie had dus een niet al te beste start genomen met het tijdverlies, door het tekort aan 

trekpaarden. Dit tijdverlies zorgde ervoor dat de voorhoede veel sneller te Assenede 

arriveerde op de 23e juni en er erg lang moest wachten op de rest van het leger. Vandaar dat er 

in de tussentijd een roofexpeditie op touw werd gezet naar het nabijgelegen Sas van Gent, 

zonder al te veel succes trouwens. De soldaten waren onvoorzichtig en een aantal viel in 

handen van Spaanse troepen uit Sas van Gent.316F

24  

 

Deze plundertocht zou niet de enige zijn die gedurende de opmars weinig opbracht. Men had 

de dorpen en gehuchten langs de passage verwoest en desolaat aangetroffen met veel 

geruïneerde verlaten huizen. Boeren en inwoners waren meestal gevlucht en verstopten zich 

in de bossen, wildernis of versterkte steden uit angst voor de roofzuchtige soldaten. Alleman, 

een lid van de Raad van State die meetrok met het leger, verklaarde zelfs dat ongeveer 4/5 van 

de huizen langs de wegen plat lag. 317F

25 

 

Veel bleef er dus niet meer te roven in het ‘vette Vlaamse land’(de oorzaak hiervan lag in de 

periode ervoor, het volgende stukje over de brandschatting). De armoedige, weinig rendabele 

en troosteloze tocht door Vlaanderen zorgde voor wrevel bij de Staatse soldaten. De 

opgebouwde spanning kwam tot een uitbarsting bij de soldaten toen het leger Eeklo bereikte 

op 24 juni waar men, in tegenstelling tot een rijke buit, enkel de koster en zijn huisvrouw 

                                                 
22 DUYCK, 5.638; WIJN, p 391 
23 COX, p 117 
24 COX, p 117 
25 ZA, St.v.Z, nr 906, p 149, brief Alleman van 28 juni 
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aantrof. Bovendien deed in het leger het nieuws de ronde dat soldaten en soldatenvrouwen, 

die hier en daar van de weg afdwaalden, in handen van boeren waren gevallen. De gevangen 

soldaten werden door de boeren aan bomen opgehangen en menige soldatenvrouw werd 

gedood en de borsten afgesneden. Dit zorgde voor grote beroering bij de soldaten, hoewel het 

volgens Duyck niet zeker was of deze zaak wel klopte. Het gerucht was wel de aanleiding om 

alle huizen in brand te steken op het moment dat het leger op 25 juni vertrok uit Eeklo om 

naar Brugge te trekken.318F

26 Toen de troepen Maldegem passeerden, troffen ze er al totaal geen 

bewoners meer aan. Na het bericht van de brandstichting in Eeklo waren deze op de vlucht 

geslagen.319F

27 De toon was duidelijk gezet, voortaan zouden alle huizen branden die men 

tegenkwam. Zo brandden de Staatse soldaten de 26e tot dichtbij Brugge opnieuw vele huizen 

plat, waaronder enkele fraaie speelhuizen.320F

28 

 

D. Vlees 

 

Vlaanderen leverde dus allerminst veel buit, de enige uitzondering hierop was het Vlaamse 

vee. Zoals hierboven vermeld werden vele paarden naar het leger gebracht, maar ook ander 

vee viel te prooi aan de soldaten. Dit was te verklaren doordat het snel en gemakkelijk over 

grote afstanden kon worden meegenomen door ruiters. Zo haalden ruiters op de 23e juni 

koeien uit de omgeving van Gent. De 25e juni werden er zelfs 1200 koeien, kalveren en ossen 

uit de omgeving van Brugge naar het leger geleid. Er was dus gedurende de tocht door 

Vlaanderen voldoende vlees voorhanden. Er was er zelfs zoveel dat er verteld werd dat een 

soldaat aan een handelaar drie koeien voor een pot bier aanbood, maar de handelaar ging hier 

niet op in .321F

29 

 

Het vlees was een welkome aanvulling op de droge broden die tot het basisrantsoen van een 

soldaat behoorde. Het vee werd waarschijnlijk in het kamp verkocht aan de slagers die het 

leger volgden, die het bereidden en opnieuw leverden tegen een redelijke prijs aan de 

soldaten.322F

30 Het slachten van vee diende op vaste plaatsen te gebeuren en het afval moest in 

degelijk afgesloten putten geworpen worden. Deze maatregel was uitgevaardigd tezamen met 

het verbod om de omliggende waterwegen te verontreinigen. Dit om de vervuiling van het 

                                                 
26 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, 2000, p 38; BOR, p 649; ZA, St.v.Z, nr 1215, brief Duyck van 28 juni 
27 KERCKHAERT, p 188 
28 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, 2000, p 42 
29 BOR, p 649 
30 REDLICH, p 50-51 
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drinkwater tegen te gaan. Besmettelijke ziektes kwamen immers veelvuldig voor (zie 

hoofdstuk gewonden) en men probeerde de kans erop via enkele hygiënische ingrepen te 

reduceren.323F

31 

 

F. Drank 

Dit was geen onnodige maatregel, want doorheen de tocht door het Vlaamse verlaten land, 

was er een groot gebrek aan drank. Het water dat men tegenkwam, was dikwijls vervuild en 

ondrinkbaar. De prijzen van de beschikbare drank liepen dan ook snel op, volgens 

zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Bor bedroeg de eerste nacht te Assenede de prijs voor 

een pot bier 6 stuivers, de tweede te Eeklo 8 en te Male en Jabbeke 18, 20 tot 25 stuivers. Zie 

ook de drie koeien voor een pot bier hierboven. Het probleem loste op 27 juni vanzelf op door 

de verse bevoorrading van bier uit Oostende.324F

32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 CAU, C., artikel 44, p 162-170; SCHULTEN, J.W.M., Het leger in de zeventiende eeuw, Bussum, 1969, p 85 
32 ZA, St.v.Z, nr 1215, brief Duyck van 28 juni; BOR, p 649 
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III. Brandschatting 

 

A. Een woordje uitleg 

 

Maurits landde met zijn leger in een regio die door de oorlogsvoering totaal ontredderd was. 

De regio, waar Maurits met zijn leger doortrok, lag ten noorden van het graafschap 

Vlaanderen en grensde aan het opstandige Zeeland( nu het Meetjesland in Oost-Vlaanderen 

en Zeeuws-Vlaanderen in Zeeland). Alexander Farnese, de Spaanse bevelhebber, had het 

veroverd op de rebellen in 1584 net als het grootste deel van Vlaanderen. Hij had echter te 

weinig troepen om het net veroverde gebied voldoende te kunnen beschermen. Oostende, 

Sluis, Bergen op Zoom en de Zeeuwse eilanden; bolwerken van Oranje dicht bij het Vlaamse 

land, kon Farnese niet bedreigen of afsluiten. Er kwamen vanuit die gebieden zodoende snel 

rovers het Vlaamse land binnenvallen. De weinige inwoners van het gebied, die daarvoor al 

moesten wijken voor de legers van Parma werden opnieuw door een hardhandig optreden van 

de rovers bij hun plundertochten verjaagd. De notabelen zoals baljuws, schepenen, schouten 

en officieren die door de invallers dikwijls werden gegijzeld, waren de eersten om te 

vertrekken. Weldra sloegen ook de gewone inwoners op de vlucht en raakte gans het 

Meetjesland verlaten. De streek werd een soort niemandsland waar zowel de Spanjaarden als 

de opstandelingen vrij in- en uitgingen, maar waar er niets meer te rapen viel voor de 

roversbenden. Deze rooftochten brachten heel wat centen op voor de Republiek, maar bracht 

door ontvolking stilaan niets meer op. Men schakelde dan over op een contributiestelsel.325F

33 

 

Het begrip contributie hangt nauw samen met brandschatting, of ook wel ‘verdinghen’ 

genoemd. De Kraker geeft de volgende verklaring voor deze begrippen: “De bevolking van 

een vijandelijk gebied onderwerpen aan het betalen van een belasting. Deze belasting of 

‘contributie’ werd op regelmatige tijdstippen voldaan en in ruil daarvoor werden de 

bewoners door de - in dit geval- Staatse troepen in bescherming, ‘sauvegarde’, genomen. De 

inwoners werden gebrandschat indien zij bij het betalen nalatig bleven. Brandschatting wil 

zeggen huizen en schuren, molens en kastelen platbranden, wat waardevol was, meenemen en 

zelfs mensen gijzelen”.326F

34  

                                                 
33 KERCKHAERT, De inval van Maurits van Nassau in het Meetjesland op 21 juni 1600, Appeltjes van het 
Meetjesland, Jaarboek 5, 1953, p 178-180 
34 KRAKER, Een staatse strategie in een ‘uitgestorven’ land: organisatie en ten uitvoerlegging van de brandschat 
in Vlaanderen, 1585 tot 1604, BMGN, 2006,jrg.121,nr.1, p 5 
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De redenen waarom de Noordelijke Nederlanden over gingen tot brandschatten waren divers. 

Men deed dit om de algemene kas te spijzen, meestal voor het lichten van nieuwe troepen. 

Ten tweede kon men via brandschatten de vijand schade toebrengen.327F

35 

 

Het fenomeen begint vanaf 1572 met de invallen in Noord-Vlaanderen, meer bepaald met de 

inname van Vlissingen en Veere. Deze invallen in die eerste jaren waren eerder kortstondig. 

Dorpen en kleine steden werden platgebrand, vee werd meegenomen en mensen gegijzeld. De 

Spanjaarden begonnen daarop een verdediging te organiseren. De pacificatie van Gent in 

1576 zorgde voor een rustpunt. Maar al snel zou het calvinistische bewind te Gent zijn wil 

beginnen op te leggen aan het omliggende platteland en een nieuwe fase van terreur 

aankondigen. Met de veroveringen van Parma kwam er rond 1583 opnieuw Spaanse controle 

over het Vlaamse land. Vanaf dat jaar zien we dat het brandschatten weer toeneemt. Vanuit 

Zeeland vielen de Staatse troepen binnen in het Vlaamse land, gecontroleerd door de 

Spanjaarden. Het hoogtepunt van het brandschatten lag in de periode van 1591 tot 1596. Sinds 

1591 functioneerde hiertoe te Middelburg in Zeeland een speciaal aangestelde controleur, 

Charles Everwijn, die de omvang van het maandgeld per gemeente vaststelde en zorgde voor 

een regelmatige inning. De controleur of ontvanger werd aangesteld door de Raad van State 

als ‘ontvanger van de contributien’.328F

36 Hij overhandigde een deel van zijn geld aan de 

ontvanger-generaal te lande Jacob Valke, in wiens jaarrekeningen ze voorkomen onder het 

stuk: ‘Contributien van Vlaenderen’.329F

37 

 

Pas met de Spaanse verovering van Hulst in 1596, een vertrekpunt voor de brandschatters, 

begon het brandschatten fel te verminderen. De Spanjaarden probeerden verder via strenge 

straffen het contributiestelsel een halt toe te roepen hetgeen na verloop van tijd duidelijk 

succes begon te tonen.330F

38 Charles Everwijn bracht voor het jaar 1599 meer dan 6 130 pd Vl 

voor het ‘quartier van Gent’(= Midden en Oost-Vlaanderen) in bij Jacob Valke.331F

39 De 

volgende storting van Everwijn aan Valke van oktober 1599 tot de eerste juni 1600 was al 

geslonken naar 1100 pd Vl.332F

40 

 

                                                 
35 KRAKER, p 7 
36 KRAKER, p 5; Res. S-G, 1 nov 1591, p 458 
37 vb in ZA, Rekenkamer C, Ontv-gen, lande, nr 260, p 113 
38 COX, p 158 
39 ZA, Rekenkamer C, Ontv-gen, lande, nr 260, p 113 
40 ZA, Rekenkamer C, Ontv-gen, lande, nr 270, p 145 
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De Republiek nam echter maatregelen. Zo dreigden de Staten-Generaal in 1599 dat dorpen 

die twee maanden de contributie niet betaalden een supplementaire maand zouden moeten 

betalen.333F

41 Deze bedreiging had geen effect, maar een inval in Vlaanderen zou dit stelsel 

normaal gezien opnieuw rendabel kunnen maken. Vandaar dat het opnieuw opstarten van het 

betalen van de brandschatting een van de redenen was voor de inval in Vlaanderen. De 

Staten-Generaal gingen volgens Duyck mee met de expeditie onder andere om de Vlaamse 

contributies op gang te brengen en een hoge brandschatting uit te schrijven. Ze rekenden daar 

al zo vast op, dat zij de commies Seypenstein als extra-ordinaris ontvanger en Jan Speelman 

als controleur meenamen.334F

42 

 

 

B. Contributiestelsel tijdens de tocht door Vlaanderen 

 

De Staten-Generaal gingen na de landing van het leger in Philipinne op de 22e juni aan het 

vergaderen hoe men het contributiestelsel opnieuw kon invoeren. Men was er  reeds voor de 

aanvang van de tocht van overtuigd dat de plaatselijke Vlaamse bevolking de Noord-

Nederlandse zaak genegen was en het rebellenleger zou steunen. Er waren van verscheidene 

zijden berichten gekomen dat de inwoners ontevreden waren met het Spaanse bestuur. Dit 

bleek in de praktijk anders uit te pakken. De eerste berichten van de inval van Maurits had bij 

de plattelandsbevolking geleid tot een algemene exodus naar de versterkte steden. De Staten-

Generaal waren hierdoor gedwongen een beroep te doen op enkele gevangen boeren om hun 

contributiebrieven over te brengen. De dorpen in Oost-Vlaanderen en de magistraat van Gent 

kregen vier dagen de tijd om de afkoopsom te betalen; hiermee kon men alle molens en 

huizen in de omgeving behouden. De afgezanten vonden op een paar uitzonderingen na alles 

leeg en verlaten.335F

43  

 

De 25e juni tegen de avond zonden de Staten-Generaal een gevangen boer met brieven van 

brandschatting voor de West-Vlaamse dorpen naar Brugge, gericht aan de gedeputeerden van 

deze Vrije Gewesten(om ze aan alle dorpen te laten bezorgen, zodat deze de kans kregen de 

schade af te kopen). De grote steden van Vlaanderen, Gent en Brugge kregen ook dergelijke 

brandbrieven waarin de eerste stad werd aangemaand om 60 000 gulden te betalen, zoniet 

                                                 
41 KERCKHAERT, p 181 
42 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 29 
43 DUYCK, 5.643; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 34-35; KERCKAERT, p 186 
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zouden de vele molens en huizen rond de stad, verbrand worden. Er werd een trompetter en 

een gevangengenomen boer met een brandbrief van 62 000 ponden naar Brugge gestuurd. De 

boer werd de stad binnengelaten, maar op de trompetter werd er geschoten. Deze durfde 

daarop niet langer mee de stad ingaan en gaf wijselijk de brief mee met de boer. Een 

gevangen landbouwer uit Kaprijke, genaamd Hutsebaut, werd met brieven naar het land van 

Waas gestuurd. Daar moesten al de dorpen samen 38 000 gulden ophoesten en die leveren aan 

de ontvanger der contributie Charles Everwijn. De man werd gevangengenomen en aan de 

justitie overgeleverd.336F

44 

 

De brieven van brandschatting bestonden uit een inleiding waarin alle schuld voor de miserie 

bij de Spanjaarden werd gelegd, zodat men zou begrijpen dat de Spanjaarden het land uit 

moesten. Daarna volgde de eis dat er een geldelijke bijdrage moest worden gestort, waardoor 

er een maand protectie zou zijn afgedwongen. Indien dit niet gebeurde, volgde de uitvoering 

van het dreigement van “…eene geheele verwoestinghe ende ruïne, hondertmael overwegende 

de lasten van de contributiën”.337F

45 

 

Er werd geen gevolg gegeven aan de eisen. De Staten-Generaal meldden zelf op 29 juni aan 

de Raad van State dat tot dan toe niemand was gekomen om te betalen. Het centrale gezag in 

de Zuidelijke Nederlanden wees immers elk verzoek om brandschatting categoriek af. Dit 

zorgde voor een probleem bij de plaatselijke overheid. Aan de ene kant werden ze bedreigd 

met plundering en brand door de opstandelingen als ze geen contributie betaalden, aan de 

andere kant werden ze dit door ordonnanties en plakkaten van de Spanjaarden ten strengste 

verboden en hierop stonden zware straffen. De inwoners van Boekhoute, gevraagd door de 

Republiek om de brandschatting van 84 pd grt Vl te betalen en dit te storten aan Charles 

Everwijn,  richtten zich tot de Raad van Vlaanderen om te vragen wat zij moesten doen. Om 

‘meerder apparent pericle ende schaede van brande ende anderssins t’ ontgaene ende 

verhoeden’ waren ze wel bereid om met de afgezanten van de Staten-Generaal te 

onderhandelen, op voorwaarde dat ze hiervoor niet zouden vervolgd worden door de Spaanse 

overheid. De Raad van Vlaanderen antwoordde erg categoriek dat ze zich uitsluitend moesten 

houden aan de plakkaten. 338F

46  

 

                                                 
44 KERCKHAERT, p 187; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 34-35, 40; COX, p 159 
45 KERCKAERT, p 186, dit artikel van Kerkckaert heeft achteraan een voorbeeld van een brandschatting als 
bijlage 
46 DUCYK, 5.643; KERCKAERT, p 186-187 
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Andere redenen waarom de brandschattingen niets opbrachten, worden door Duyck 

opgesomd. De boeren hadden hun huizen al verlaten en men trof niemand thuis aan. De 

brandschatting was ook veel te hoog gesteld in vergelijking met vroegere brandschattingen. 

De boeren verwachtten dan weer dat ze vrij zouden zijn zodra het leger voorbij was 

getrokken. Bovendien vond men het zeer vreemd dat de Staten hadden besloten een stad als 

Gent op brandschatting te stellen en vier dagen uitstel te geven, terwijl ze met hun leger geen 

vier dagen zouden durven blijven. Hoe dan ook het schrijven van de Staten, werd niet serieus 

genomen. 339F

47 Dit wordt ook aangetoond aan de hand van de storting van Charles Everwijn aan 

ontvanger-generaal te lande Valke. De vorige jaren(zie hierboven) was dit telkens een fiks 

bedrag, maar tijdens het jaar van de tocht naar Vlaanderen kreeg Valke amper 75 pd Vl meer 

van Everwijn.340F

48 Waarschijnlijk lag dit bedrag initieel wel hoger, maar werd een deel ervan al 

tijdens de expeditie zelf gebruikt om allerhande kosten te dekken.  

 

Het brandschatten had echter duidelijk zijn beste tijd gehad. Vanaf het beleg van 

Oostende(1601) zou men zelfs bijna geheel staken met het brandschatten van Vlaanderen. Een 

geslaagde brandschatting vereiste immers dat men de bewoners voldoende onder druk kon 

zetten. Toen de Staatse steunpunten van waaruit dit gebeurde, werden vastgezet door de 

Spanjaarden, hadden de inwoners van Vlaanderen veel minder angst voor invallen en voelden 

dus ook veel minder de nood om de brandschatting te betalen. 341F

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 KERCKHAERT, p 187; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 34-35; COX, p 159; ZA, St.v.Z, nr 1215, brief 
Duyck van 28 juni 
48 ZA, Rekenkamer C, Ontv-gen, lande, nr 280, p 108v 
49 KRAKER, p 4-6; KERCKHAERT, p 181 
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IV. De verovering en verlies van de schansen rond 

Oostende, 27e juni-1 juli 

 

A. Oudenburg 

 

Eenmaal het Staatse leger was gearriveerd te Oudenburg op 27 juni verminderde het belang 

van de roof. Men had nu een rechtstreekse verbinding met Oostende, waar zich de van over 

zee aangevoerde voorraden van het leger bevonden. Verder had het leger nu te maken met het 

echte soldatenwerk. Maurits liet de schans Oudenberg bezetten door kolonel J. Piron met zijn 

regiment Zeeuwen (zeven vendels), met vivres voor acht dagen. Hij kreeg verder twee halve 

kanonnen met 50 schoten elk en twee vanen ruiterij (van de kapiteins Wagemans en Van der 

Wel) met als opdracht elke dag de weg naar Brugge te verkennen en informatie over de vijand 

in te winnen. Er werd één vendel in het schansje bij Snaeskerke geplaatst. Er waren nog 

enkele vijandelijke soldaten gelegerd in een klein schansje Plassendale, aan de overzijde van 

de Bredense dijk. Deze schans werd snel opgegeven en de bezettende Spaanse troepen bliezen 

de aftocht. De noordflank, langs de ongeveer 5 km lange Bredense zeewering met de 

schansen te Bredene en Plassendael, diende ook te worden beveiligd tegen mogelijke acties 

van de vijand uit Sluis of Blankenberge. Kolonel Fr. de Bruges kreeg vijf vendels en één vaan 

ruiterij met standplaats te Oostende om deze taak uit te voeren.342F

50 

 

B. Schans Albertus 

 

Een ander deel van het Staatse leger kreeg diezelfde 27e juni een andere opdracht. De graaf 

van Solms kreeg als taak met 40 vendels van zijn regiment, zeven vanen en drie halve 

kanonnen naar Oostende te trekken om de Staten-Generaal daar veilig af te zetten. Daarna 

moest hij met die troepenmacht de schans Albertus veroveren. De schans Albertus was in 

januari 1599 voltooid, lag hoog op het duin en een 2-tal km ten zuidwesten van de stad. Het 

bestreek zowel de slaperdijk achter de duinen als het strand tussen Oostende en Nieuwpoort. 

Het was met zoden opgebouwd, had een waterput en een vierkante omtrek binnen de bastions 

van 40 m. Het diende te worden veroverd om een goede verbinding te krijgen tussen 

Oostende en Nieuwpoort. De graaf van Solms zette diezelfde 27e juni de Staten-Generaal af 

                                                 
50 BOR, p 649; COX, p 44, 178; DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 42 
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om 14.00 u te Oostende, trok door de stad en bereikte de schans Albertus tegen de avond. Hij 

begon 's nachts met de approchen (=benaderingsloopgraven). Hiermee ging men de volgende 

dag door tezamen met de installatie van de kanonnen. Die kanonnen vuurden hun eerste 

kogels af de volgende dag op 29 juni, niet zonder enkele problemen trouwens. De kanonnen 

op de duinen waren niet erg goed beschut tegen vijandelijk vuur afkomstig vanuit de schans 

Isabella, die nog door de Spanjaarden was bezet. Het artillerievuur berokkende dan ook de 

Albertusschans weinig schade, maar bezorgde de 140 Spaanse soldaten binnen de schans wel 

voldoende schrik zodat de schanscommandant Michel Meron startte met onderhandelingen en 

zich in de namiddag overgaf. Hij mocht met zijn wapens en bagage vertrekken op voorwaarde 

dat  hun vaandel en twee kleine bronzen kanonnen en drie ijzeren kanonnen (= gotelingen) 

werden achtergelaten en er beloofd werd gedurende zes maanden niet in Vlaanderen te 

dienen. Hij vertrok samen met zijn mannen naar de schans Isabella, die gedurende de gehele 

expeditie in Spaanse handen bleef. De schans Albertus werd bezet door de compagnie van 

Pouillon uit Oostende.343F

51  

 

Plan met de verschillende schansen rond Oostende en de route van het Staatse leger344F

52 

                                                 
51 COX, p 44-46, 178; DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 45-46; BOR, p 650; ZA, St.v.Z, nr 1215, brief Duyck 
van 28 juni en brief, anoniem, 27 juni; ZA, St.v.Z, nr 906, p 149, brief Alleman van 28 juni 
52 COX, figuur 13, p 46 
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Al deze Staatse krijgshandelingen leidden er niet tot toe dat er niet meer geplunderd werd. 

Een groep Fransen ging op plundertocht op 28 juni tot bij de schans Isabella, waarbij kapitein 

Cormières door het lijf werd geschoten. Hij overleed aan zijn verwondingen op 29 juni.345F

53 

 

C. Verlies schansen aan de aartshertog 

  

Het plunderen bracht niet alleen voordelen, maar ook heel wat gevaren en ongemakken met 

zich mee. Het blinde verlangen om buit, deed zich het hardst gelden op de 1e juli, toen totaal 

onverwacht aartshertog Albrecht met zijn leger voor Oudenburg arriveerde.  

 

Daar trof hij een verzwakt Staats garnizoen aan. Piron, de bevelhebbende officier, had die dag 

‘s morgens het grootste deel van de vanen van Walraven en van der Wel met alle lastpaarden 

en bijna 2 vendels voetvolk op verkenning en ‘roof’ gestuurd naar Brugge. Deze troep had het 

Spaanse leger, ongelooflijk maar waar, ongemerkt gepasseerd en raakte in paniek toen ze 

ervan hoorden. Het voetvolk ging haastig terug en liep te Oudenburg recht in de armen van de 

achterhoede van het Spaanse leger door wie ze werden gevangengenomen. De ruiters 

vluchtten omheen Brugge, tot bij IJzendijke en werden daar gevangengenomen. 346F

54 Enkelen 

hebben zich wel waarschijnlijk al zwemmend kunnen redden en het dichtbijgelegen veilige 

Zeeland kunnen bereiken. Dit valt op te maken uit een verzoek van de magistraat van 

Vlissingen aan de Staten van Zeeland tot vergoeding voor kledij die hij had geleverd begin 

juli aan ruiters, gekomen uit IJzendijke.347F

55 Piron was nog verder verzwakt doordat een vendel 

naar Oostende gestuurd was om het geschut te halen. Piron zat dus met een 250 man 

garnizoen en geen geschut te Oudenburg. Deze erg kleine troepenmacht kon zich niet 

verweren tegen een 10.000 man tellend Spaans leger. Er werd daarom vrij snel een akkoord 

gesloten om de aftocht te blazen. Wat zeker ook zal hebben meegespeeld bij de snelle 

overgave was het toenmalig krijgsgebruik dat bij een snelle overgave er mildere condities te 

verkrijgen waren. Het akkoord werd gesloten tussen Piron en de Aartshertog zelf en omvatte 

ook de troepen van Snaeskercke, hiervan op de hoogte gebracht door een opgestuurde kopie 

van Piron. Normaliter mochten de Staatse troepen met hun wapens en bagage vrij vertrekken 

naar Oostende, enkel hun vendels achterlatend, maar het pakte anders uit.348F

56 

 

                                                 
53 DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 45-46 
54 COX, p 49, 178 
55 ZA, St.v.Z., nr 474, 8 juli 
56 DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 50-51; COX, p 49, 178; BOR, p 651 
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De Spanjaarden hielden zich niet aan hun belofte onder het motto ‘het is geen zonde om een 

belofte aan de ketters niet na te komen’349F

57. Enkele ruiters en soldaten van Oudenburg werden 

door Spanjaarden doodgeslagen, andere werden verwond en van hun wapens beroofd. De 

troepen van Snaeskercke was een nog droeviger lot beschoren. Ze werden overvallen door de 

Spaanse muiters, die de voorhoede vormden van het Spaanse leger. De kapiteins De Besigny 

en Van Eynthoven met alle officieren en vele manschappen werden in koelen bloede 

vermoord. Slechts enkelen waren door het water en de moerassen kunnen ontkomen. De 

schans van Plassendale was van dit alles op de hoogte gebracht door gevluchte 

soldatenvrouwen. De bezetting van de schans vluchtte daarop naar Bredene, waar kolonel de 

Bruges niet goed wist wat aan te vangen. Hij besloot om de schans te verlaten en het Spaanse 

leger niet af te wachten. De vlucht van kolonel de Bruges werd bestempeld als lafhartig, zoals 

blijkbaar verscheidene van zijn kapiteins, in de ogen van Duyck, het ook zagen. Toen 

eindelijk de avond was neergedaald, was het Staatse kamp in rep en roer. Het Spaanse leger 

had opnieuw in een recordtempo bijna alle schansen rond Oostende bezet; enkel de schans 

Albertus bleef in Staatse handen. Dit was een erg groot gevaar. Staatse troepen moesten nu 

vluchten van een plaats die eigenlijk bezet was met de intentie de naderende vijand tegen te 

houden en een paar dagen op te houden.350F

58  

 

Het fiasco van die dag was te wijten aan verschillende factoren. Er was het zwakke 

leiderschap van de bevelvoerende officieren; vooral het optreden van kolonel de Bruges komt 

niet al te heldhaftig over. Anderzijds was volgens Fruin de ‘rugdekking’ te zwak om zowel 

verkenningen te doen als de schansen te verdedigen. De vier schansen bij Bredene, 

Plassendaal, Oudenburg en Snaeskerke waren bezet met drie vanen ( 240 ruiters) en dertien 

vendels(ongeveer 1450 man) zonder enig geschut. De infanterie kon wel degelijk de 

verdediging op zich nemen, terwijl de verkenning werd overgelaten aan de ruiterij, maar men 

deed dit niet. De Staatse soldaten moesten zonodig vanuit Oudenburg op rooftocht gaan, 

terwijl men genoeg voedsel en voorraden(acht dagen vivres) tot zijn beschikking had in de 

schans, weliswaar met geen of onvoldoende bier.351F

59 

Was de infanterie niet uitgetrokken om te plunderen, dan had Piron een veel grotere 

troepenmacht in de schans Oudenburg en zou hij wel in staat geweest zijn het Spaanse 

veldleger voor een tijd op te houden. Het had zelfs al geholpen, indien hij de vijand slechts 

                                                 
57 COX, p 178 
58 DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 51; COX, p 49, 178; BOR, p 651 
59 COX, p 178; FRUIN, R., De Slag bij Nieuwpoort, Verspreide geschriften III, Den Haag, 1901 
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acht à tien uur had opgehouden. Dit oponthoud zou de rest van het Staatse leger de kans 

geven om zich veilig terug te trekken in het uitstekend verdedigde Oostende.352F

60 

 

Maurits was ondertussen de 1e juli na enkele omzwervingen te Nieuwpoort geraakt. Hij werd 

tegen de avond gewaarschuwd over het onverwacht verschijnen van het Spaanse leger. De 

prins gaf onmiddellijk opdracht aan Lodewijk van Nassau dat niemand het kamp mocht 

verlaten. Hij gaf Van Houten(‘de Bois’) opdracht om met 300 ruiters de honderden her en der 

verspreid opererende, dit is rovende, ruiters en voetknechten terug te halen.353F

61 Zo was een deel 

van de cavalerie richting Veurne gegaan om vee te halen.354F

62 Hij verzamelde al zijn troepen bij 

zich, zodat hij bij een treffen van de legers op volle sterkte zou zijn. Dit treffen greep plaats 

de volgende dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, 50 
61 COX, p 50 
62 VERHOEF, p 93 
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V. Buit na de slag bij de Nieuwpoort en de dagen erna 

 

Het treffen van 2 juli tussen de twee vijandelijke legers zorgde voor de overwinning van de 

Republiek, die naast de vele krijgsgevangen(zie hoofdstuk krijgsgevangenen), heel wat buit 

opleverde: vlaggen, een witte strijdhengst, kanonnen en allerhande kleinere zaken. 

 

A. Vlaggen 

 

Deze buit omvatte vooral veel vlaggen die toentertijd erg belangrijk waren voor de soldaten. 

De vlag had immers twee functies. De vlag diende als herkenningspunt. Soldaten droegen 

immers nog geen uniformen, zodat de vlaggen van groot belang waren om vriend en vijand te 

onderscheiden. De vlag diende tevens als middelpunt, de soldaat kon zich dankzij de vlag 

oriënteren tijdens de chaos op het slagveld. De andere functie van een vlag ligt bij het 

sentimentele. De vlag vertegenwoordigde de commandant, het regiment, de godsdienst, het 

doel van de strijd en was een vorm van nationale trots voor de soldaten. Soldaten dienden 

trouw te zweren aan de vlag, en verlies van een vlag beschouwde men als een grote schande. 

De vaandeldrager, vaandrig geheten, moest het vaandel dan ook met zijn leven verdedigen. 

De vlag kwam voor in verschillende gedaantes. Vlaggen van grotere eenheden(regimenten) te 

voet werden vaandels genoemd, bij de ruiterij werd gesproken over standaarden. Deze waren 

kleiner van formaat en vaak rijkelijk versierd met bewerkte motieven. Een vendel was de vlag 

van de compagnie van soldaten. Het feit dat er dan ook in de slag 90 vendels waren veroverd, 

vier cavalerievlaggen en een grote blauwe banier van de muitende ruiters, vergrootte dan ook 

de totale nederlaag van de Spanjaarden. Onder deze vlaggen zaten ook de Schotse en Zeeuwse 

kleuren die de Spanjaarden ‘s morgens hadden veroverd te Leffinge, na de nederlaag van 

graaf Ernst en die nu terugkeerden naar het Staatse leger. Al deze vlaggen werden 

meegenomen naar Holland en permanent tentoongesteld in de Ridderzaal, de vergaderzaal 

van de Staten-Generaal in Den Haag.355F

63  

 

                                                 
63 GRAAF, R. de, Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565-1648, Franeker, 
2004, p 592; POOL, M. & HATTEM, M. van 
http://www.legermuseum.nl/legermuseum.nl/legermuseum.nl/i000205.html, 2004 
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De vergadering van de Staten-Generaal in de Ridderzaal in Den Haag met aan de zoldering 

veroverde vlaggen tentoongesteld356F

64 

 

Vooral de blauwe banier van de 1600 muitende Spaanse en Italiaanse infanteristen en 800 

ruiters, moet de moeite waard geweest zijn. Deze erg kostbare vlag bestond uit blauw damast, 

met op de éne zijde in het midden de figuur van Onze Lieve Vrouw in de zon, daarvoor 

knielend een monnik, bovenaan  met gouden letters 'Ave Maria gratia plena' (= wees gegroet 

Maria, vol van genade), boven het hoofd Maria een grote gouden ster met daarbij in gouden 

letters 'Stella Maris' (=zeester), in het midden bevond zich de zon met daarnaast de letters 

'Electa ut Sol' (=verkozen gelijk de zon), aan de linker zijde de maan, met daarbij geschreven 

'Pulchra ut Luna' (= schone als de maan), onderaan was de beeltenis van een koning ,met 

daarnaast de letters 'Turris Davidis' (= toren van David), alsook 'Benedicta tu in Mulieribus' 

(=gezegend zijt gij onder de vrouwen). De andere zijde van de standaard stelt de  figuur van 

onze heer Jesus Christus aan het kruis voor, bovenaan aan de ene zijde met gouden letters 

'Adoramus te Christe & benedicimus tibi' (= wij aanbidden en benijden u), in het midden 

                                                 
64 A. Dirck van Delen, 1651, Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. SK-C-1350 
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'Recordare novissina tua, & in aternum non peccabis' (=gedenk u naaste en ge zult niet 

zondigen in de eeuwigheid), en onderaan 'Qui per crucem tuam redemisti Mundum '(= want 

door uw kruis hebt u de wereld verlost).357F

65 Het vendel is waarschijnlijk na verloop van tijd 

verloren gegaan, want haar verblijfplaats is momenteel onbekend net als vele andere 

vlaggen.358F

66 

 

 

Restanten van Schotse vlag vermoedelijk van kapitein Edmond359F

67 

 

Er is slechts een klein aantal van al deze vendels bewaard gebleven de dag van vandaag, door 

eeuwen van verhuizingen en verwaarlozing. De vlaggen zijn uiteindelijk via het Paleis op de 

Dam(nu het Koninklijk Paleis in Amsterdam), in het Legermuseum te Delft terecht gekomen, 

waar zij de basis van de vlaggencollectie vormen. Momenteel zijn er daar drie vlaggen uit 

Nieuwpoort, twee Spaanse en één Schotse(zie afbeelding), tentoongesteld. 360F

68 

 

 

                                                 
65 COMMELYN, p 209, BOR p 653-654 
66 PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 91 
67 Legermuseum Delft, inv. nr. 115966 
68 PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 106; GRAAF, p 594 



 

126

 

B. Witte Strijdhengst 

 

Een andere waardevolle trofee was een strijdhengst die tijdens de slag bij Nieuwpoort door 

Maurits’ neef Lodewijk Günther van Nassau op de Spanjaarden was buitgemaakt. Volgens 

Lodewijk Günther behoorde het paard toe aan aartshertog Albrecht: “J’ay eu un cheval de 

l’Archeduc, tout Blanc, cheval parfait d’Espagne, le plus beau qu’on scauroit s’imaginer … 

et est le plus noble q’il se puisse trouver”.361F

69. Het ros was naar verluid bereden door de 

aartshertog Albrecht bij zijn intrede in Brussel op 28 augustus 1599. Het was een zeer fraai 

dier met lange witte krullende manen tot bijna op de grond. Maurits kreeg het paard ten 

geschenke en bracht het in zijn Rijswijkse stallen onder.362F

70  

 

Ruiterportret van prins Maurits  
(op het bij Nieuwpoort buitgemaakte paard van de aartshertog) 363F

71 
                                                 
69 GROEN VAN PRINSTEREN, G., Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, deel 1, Leiden, 1858, p 23; 
DUERLOO & THOMAS, Albrecht en Isabella, catalogus, Turnhout, 1998, p 77-78 
70 VERHOEF, p 135; ZANDVLIET, K., ed, Maurits prins van Oranje, Amsterdam, 2000, p 234-235; BOR, p 
654; PUYPE, Victory at Nieuwpoort p 107 
71 Paulus van Hillegaert, ongeveer 1630, Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. SK-A-3125, sinds 1971 in bruikleen 
aan het Rijksmuseum Muiderslot, Muiden 
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C. Kanonnen 

 

De slag bij Nieuwpoort leverde voor de Republiek ook oorlogsmateriaal op: acht stukken 

geschut met ammunitie, veel bagage en gereedschap. Dit geschut omvatte twee heroverde 

halve kanonnen(24-ponders), die Graaf Ernst te Leffinge had verloren, en twee halve(24-

ponders) en twee (6-ponders) kanonnen met veel munitie die de Spanjaarden hadden gebruikt 

tijdens de slag op het strand en bij hun vlucht daar hadden achtergelaten.364F

72 

 

D. Resterende buit 

 

Andere buit omvatte waarschijnlijk veel persoonlijke zaken van Spaanse soldaten. Na een 

nederlaag nam iedere overwinnende soldaat wat hij nemen kon. Dat werd dan zijn persoonlijk 

bezit en de slag bij Nieuwpoort was hierop geen uitzondering. Dit kon erg winstgevend zijn, 

want hoge officieren in de 17e eeuw waren gewoon aan een luxueus leven en hadden 

bijgevolg veel dure zaken bij zich. Soldaten mochten tevens gevangengenomen, gewonde of 

gedode soldaten beroven van al hun bezittingen. Deze buit omvatte vele kleine wapentuigen 

daar er geen verschil was tussen enerzijds de wapens en uitrusting en anderzijds de 

persoonlijke zaken. Beide behoorden tot laat in de zeventiende eeuw tot het private eigendom 

van de soldaat.365F

73 

 

E. Na de slag 

 

De buit had nog groter kunnen zijn. De Spanjaarden hadden immers de meeste bagage 

achtergelaten in Leffinge in de ochtend van de 2e juli, waar ze de overwinning op graaf Ernst 

hadden behaald. Na die vroege zege rekenden de Spanjaarden op de totale triomf en hadden 

de bagage te Leffinge onbeschermd gelaten. Toen de voerlui op het einde van de slag merkten 

dat de uitslag van de strijd heel anders uitdraaide en het volk vluchtte, spanden ze de paarden 

uit en lieten de wagens met alle goederen staan. De door de vijand achtergelaten bagage bleef 

op 3 juli het grootste deel van de dag gewoon in Leffinge staan, zonder dat dit werd 

opgemerkt door iemand uit het leger van Maurits. De Spanjaarden, die in Oudenburg zaten, 

                                                 
72 PUYPE, Victory at Nieuwpoort, p 107; DUYCK, Slag Nieuwpoort, p 75; COMMELYN, p 209 
73 REDLICH, p 27 
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stuurden na gekalmeerd te zijn, paarden uit om de wagens op te halen en naar Oudenburg te 

brengen.366F

74 

 

Na de slag bij Nieuwpoort op 2 juli bleef het Staatse leger in de Vlaamse kuststreek tot haar 

vertrek eind juli. Het hield zich bezig met het belegeren eerst van Nieuwpoort, later van de 

schans Isabella. Het plunderen zal op een laag pitje hebben gestaan, zeker gezien de nabijheid 

van Spaanse troepen in Nieuwpoort en rond Oostende. Maurits wou waarschijnlijk het risico 

niet nemen om zijn leger via rooftochten te verzwakken nu de Spanjaarden zo dichtbij waren. 

De Staatse troepen kregen dan ook het verbod om te gaan plunderen. Dit vonden ze allerminst 

leuk en ze beklaagden zich dan ook: “…ze altijt met amunitiebrood niet en wilde lijden”, 

terwijl ze, als ze op roof uit hadden kunnen gaan: “…wel thienmael meer aen beesten wiste te 

crijgen dan se met wercken winnen conden”.367F

75 

De moerassige streek was eveneens een nadeel. Koeien die in een veld liepen rond 

Nieuwpoort konden door de Staatse belegeraars bijvoorbeeld niet worden gehaald, omdat het 

veld onbereikbaar was door het vele water.368F

76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 DUYCK, Slag Nieuwpoort, p 73, 76 
75 DUYCK, 5.692 
76 DUYCK, Slag Nieuwpoort, p 85 
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VI. Omgaan met de buit 

 

Hierboven is reeds gemeld dat er heel wat buit verzameld werd, vooral na de overwinning op 

het Vlaamse strand. Een deel van die buit werd naar de Republiek gebracht(bijvoorbeeld de 

vlaggen en de witte strijdhengst). Het grootste deel van de buit, zoals wapens en andere zaken 

van de Spanjaarden werd echter ter plaatse verkocht in de rustperiode na de veldslag. 

Daarnaast vervingen de commandanten van de cavalerie de verloren gegane paarden door 

buitgemaakte Spaanse paarden.369F

77 

 

De buit werd verkocht aan de zoetelaars( = marketenters of vivandiers), die het leger volgden 

tijdens de veldtocht. Zij leverden aan de mannen voedsel, uitrusting en krediet. Soldaten 

verkochten hen hun buit, betaalden voor goederen met buit en gebruikten de buit om hun 

schulden te vereffenen. Anderzijds is het zeker dat op bepaalde momenten de soldaat zelf 

wachtte op zijn geld wanneer hij veel buit had verkocht.370F

78 Er mochten volgens de regels maar 

drie handelaars per compagnie zijn, maar dikwijls werd dit aantal overschreden, omdat een 

zoetelaar grote winsten kon maken. Een grote buit zorgde ervoor dat deze aan handelaren 

werden verkocht tegen een schappelijke prijs wegens het grote aanbod.371F

79 

 

Deze lage prijs die soldaten kregen voor hun buit, zorgde ervoor dat sommige soldaten hun 

buit meenamen met hun bagage en het later verkochten voor hogere prijzen. Dit diende dan te 

gebeuren na de veldtocht, maar sommigen konden hier niet op wachten. Vele soldaten wilden 

na de overwinning hun buit verkopen in de Republiek, maar dit verzwakte wel de legersterkte. 

Er werden daarom door de Staten-Generaal paspoorten ingevoerd. Zonder geldig paspoort van 

Maurits of van de kolonels, onder wiens bevel de soldaat diende, kon men het leger in 

Oostende niet verlaten.372F

80 Dit probleem werd ook in Zeeland aangepakt. De magistraten en 

officieren van de Zeeuwse steden mochten geen soldaten uit het leger laten passeren zonder 

behoorlijk paspoort. Als er soldaten waren zonder een goed paspoort moesten ze terugkeren 

naar hun compagnieën op straffe van lijfstraffen.373F

81 

 

                                                 
77 COX, p 79; VERHOEF, p 143; verkopen buit volgens Article V van de Generale Articlen voor het Volck van 
Oorloghe 15 maart 1599 
78 REDLICH, p 49 
79 PARKER, G., Het Spaanse leger in de lage landen, 1567-1659, Haarlem, 1978, p 172 
80 Res SG, XI, p 41, 5 juli 1600 
81 ZA, Gedrukte notulen staten van Zeeland, 1600, p 123, 7 juli; ZA, St.v.Z., nr 1630, p 224v, 12 juli 
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VII. Conclusie 

 

Dit hoofdstuk handelt niet echt over Zeeland en haar logistieke rol, maar toch vind ik dat het 

bij dit werk hoort. Er is immers bij het werk van Cox enkel zijdelings over deze rooftochten 

gesproken en eigenlijk is dat wel jammer, want zoals aangetoond, hebben deze rooftochten 

toch enkele belangrijke bijdragen geleverd aan deze tocht. De roof was een aanleiding van de 

expeditie(zie brandschatting), zorgde dat de tocht goed verliep(roven van paarden), maar 

bracht het Staatse leger ook ernstig in gevaar(Piron die Oudenburg overgaf, omdat zijn 

mannen op rooftocht waren).  
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Hoofdstuk 5: Gewonden 
 

Logistiek houdt zich bezig met de verzorging van de soldaten. Dit gebeurt via  materiële 

zaken zoals transport of voedselvoorziening, wat in de voorgaande hoofdstukken reeds aan 

bod kwam. Een belangrijk onderdeel van die verzorging dat nu aan bod zal komen, handelt 

over het menselijke aspect van de logistiek, namelijk de verzorging van gewonde of zieke 

soldaten.  

 

I. Algemene geschiedenis omtrent de verzorging van 

gewonde soldaten 

 

In de vroege middeleeuwen stelde de zorg voor gewonde soldaten weinig voor. Enkel 

edellieden beschikten toendertijd over het privilege van een lijfarts. Gewone soldaten moesten 

bij verwondingen of ziekte op zichzelf of op de goodwill van kameraden rekenen. Verbetering 

qua geneeskundige verzorging kwam er pas in de late middeleeuwen doordat er vanaf de 

veertiende eeuw permanente beroepslegers ontstonden. De vorsten begonnen hun feodale 

ridderlegers om te vormen tot alleen aan de vorst gehoorzamende 'staande' legers. Die 

evolutie zette zich door in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw. Toen ontstond een 

soort 'medische dienst' in de Europese legers. Deze dienst beschikte over één of enkele 

doctores, die aan de officierenstaf werden toegevoegd, alsook een aantal barbier-chirurgijnen 

of velscheerders die eerder een vendel verzorgden (voor info over deze medici zie hoofdstuk 

p. …). Meestal werden gewonde soldaten op het veld verzorgd, maar indien nodig werden 

deze naar stedelijke gods- en gasthuizen(de voorlopers van de ziekenhuizen) getransporteerd.374F

1  

 

Een voorbeeld van een degelijke georganiseerde medische bijstand was te vinden bij het 

Spaanse leger. Toen ze arriveerden in de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende 

eeuw, hadden ze reeds een hele organisatie opgezet voor de opvang en verzorging van hun 

gewonde soldaten (zie daarover meer in het hoofdstuk over het Spaanse leger p 183). 

Hiertegenover konden de opstandelingen erg weinig inbrengen tijdens de beginjaren van de 

Tachtigjarige Oorlog. Men kon eerder over een bende van guerrillero’s spreken dan over een 

georganiseerd geregeld leger. Er was dan ook niet echt sprake van enige medische 
                                                 
1 KERKHOFF, A. H.M., Over de geneeskundige verzorging in het Staatse leger, Nijmegen, 1976, p 5-6 
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voorzieningen of opvang voor hun soldaten. Pas vanaf de jaren 1580, met het op poten zetten 

van het Staats leger, werd een begin gemaakt van een medische organisatie. Elk vendel of 

vaan van de rebellen hoorde een veldscheerder of chirurgijn te hebben. Zijn soldij was echter 

zo laag dat zich hiervoor nauwelijks volleerde heelmeesters aandienden. Mogelijks was deze 

chirurgijn eerder een soort van ‘hospitaalsoldaat’, die de eerste hulp toediende bij ernstig 

gewonden. De vrouwen, die het leger vergezelden in de tros, waren evenmin in staat ernstig 

zieke of gewonde militairen de benodigde gespecialiseerde medische zorg te leveren. 

Bovendien waren vele gewonden er te ernstig aan toe om met het veldleger verder op te 

trekken. Daarom was het in de Nederlanden, reeds vanaf de eerste helft van de zestiende 

eeuw, gebruikelijk om zieken en gewonden naar naburige steden te brengen. 375F

2   

 

Dit was ook logisch aangezien de Staatse troepen zich over het algemeen op eigen 

grondgebied en in een vrij verstedelijkte omgeving bewogen die hen bovendien vriendelijk 

gezind was. De afstand van het slagveld naar de dichtst bijgelegen opvang was gemakkelijk 

overbrugbaar. Veelal werden de soldaten in burgerlijke gasthuizen ondergebracht waar de 

verzorging aanvankelijk maar bedroevend was. Steden probeerden vanwege overlast en 

kosten gewonde soldaten weg te houden. Toch konden ze de te verstrekken hulp aan gewonde 

soldaten niet echt weigeren, omdat de soldaten nu eenmaal vochten voor ‘hun’ zaak. 

Daarboven komt nog dat de soldaten instonden voor hun veiligheid. De overheid probeerde 

het ongenoegen wel weg te nemen door op verschillende plaatsen contracten af te sluiten met 

stedelijke chirurgijnen. Hierin werd bepaald dat zieke en gewonde soldaten die de stad 

binnenkwamen tegen een bepaalde vergoeding werden verpleegd. Chirurgijnen die geen 

regeling hadden getroffen met de overheid, konden rekeningen indienen als zij individuele 

patiënten hadden verpleegd. Een nog belangrijker stimulans voor de steden was van financiële 

aard, namelijk dat ze de kosten van vervoer en verzorging van de gewonden op hun bijdrage 

aan de Staten-Generaal in mindering mochten brengen.376F

3 

 

Veel meer hoeft men zich niet voor te stellen betreffende de medische dienstverlening rond 

het jaar 1600. Zo zijn er in de vele instructies en plakkaten wat betreft het militaire apparaat 

weinig meldingen terug  te vinden omtrent de medische verzorging van soldaten.377F

4 Maurits 

                                                 
2 SWART, E., Krijgsvolk: Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590, 
Amsterdam, 2006, p 144; KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 10-11, 14-15; QUERIDO, A., 
Godshuizen en gasthuizen, Amsterdam, 1960, p 62-70 
3 SWART, E, p 144-146 
4 vb in CAU, C., Groot Plakkaatboek, II, in ’s-Gravenhage, 1664 
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hield zich desalniettemin bezig met de zorg voor zijn soldaten. Hij schreef verscheidene 

brieven om chirurgijnen aan te stellen, alsook brieven aan gasthuizen voor het opnemen van 

soldaten.378F

5 

 

II. Medische zorg tijdens de expeditie in Vlaanderen 

 

A. De tocht door Vlaanderen 

 

De hierboven beschreven algemene schets van de medische hulpverlening ten tijde van 

Maurits was erop gefocust om patiënten zo snel mogelijk naar de stad te krijgen. Dit zien we 

bij de landing van de expeditie, toen de gewonden naar de gasthuizen werden gestuurd in het 

aangrenzende Zeeland. Jan Pieterssen, chirurgijn te Vlissingen, deed op de 29e juni verslag 

dat hij verscheidene gekwetste soldaten en bootsgezellen behandelde uit het leger te Assenede 

en uit de confrontatie met de galeien(zie hoofdstuk transportvloot p 93). Te Middelburg 

moeten er ook rond diezelfde periode meerdere gewonde soldaten zijn aangekomen. De 

gasthuismeesters van Middelburg deden immers het verzoek bij de Gecommitteerde Raden 

van Zeeland dat wegens de grote nood, geen zieken of gekwetsten meer zouden worden 

gestuurd. Er lagen toen al ongeveer 40 gekwetste soldaten in Middelburg: commies 

Melckenbeke moest voor twee dagen vivres voorzien voor 40 gekwetste soldaten.379F

6 

 

De kwetsuren van de gekwetste soldaten uit het Staatse leger zullen naar alle 

waarschijnlijkheid vooral te maken hebben gehad met ongelukken, bijvoorbeeld bij het 

uitladen van schepen, of met ziekte. Grote gevechten waren nog niet geleverd, er waren enkel 

een paar kleine schermutselingen gemeld zoals de verovering van Philippine en de 

rooftochten naar Gent en Sas van Gent(zie hoofdstuk roof p 107).  

De bootsgezellen zuller er wat erger aan toe zijn geweest wegens het zwaar bevochten 

zeegevecht tussen de Staatse vloot met de galeien van Sluis bij Blankenberge. 

 

 

 

 

                                                 
5 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 33-34 
6 ZA, St.v.Z., nr 474, 29 juni 
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B. De slag bij Nieuwpoort  

 

Na de landing te Philippine werd er geen beroep meer gedaan op de Zeeuwse gasthuizen 

omdat het leger nu door het vijandig Vlaanderen trok. De gewonden werden meegevoerd met 

het Staatse leger, dat na zijn tocht door Vlaanderen zonder al te veel ongelukken te Oostende 

arriveerde op 27e juni. Pas vanaf dan kunnen de gewonden of zieken in Oostende worden 

opgevangen of doorgestuurd naar gasthuizen in Zeeland of Holland.  

 

Dit gebeurde echter pas op grote schaal na de slag bij Nieuwpoort, wanneer een stroom van 

gewonden op gang kwam als gevolg van het krijgsgeweld. Eerst diende wel tijdens en net na 

de slag eerste hulp geboden te worden, voordat men de gekwetste soldaten kon transporteren. 

Dit gebeurde op een erg primitieve wijze in een geïmproviseerde hulppost, op enige afstand 

van het vijandelijke vuur verwijderd. 

De geschiedschrijver Pieter Bor verhaalt hoe tijdens deze slag een schip in de havenmond op 

het droge lag, waarin zich artsen, chirurgijnen en hulppersoneel  bevonden. Bijvoorbeeld 

baron Van Ghent, door twee man ondersteund, werd op zijn paard naar het schip gebracht, om 

na verbonden te zijn naar Oostende te worden doorgezonden: “…Maar alsoo hy – Baron van 

Gent -  veel bloets quijt geworden was, want hy tot twee maels deur sijnen linkeren arm 

geschoten was, ende wel acht scheuten op sijne Wapenen kreech, dat oock mede de pluymen 

van sijn Helmet afgehouwen werden, was hy genootsaeckt hem te moeten laten verbinden. 

Daer toe –werd- hy geholpen van eenen die sijn Peert leyde, also hy vermits zijn quetsuyren 

inden arm den toom van sijn Peert niet houden en conde, ende … aen elcke sijde van sijn 

Peerde was een, die hem op ’t Peert hielde dat hy niet af en viel. Ende werde alsoo voor voet 

ghebracht aen een Schip, het welcke t’eynde aende Haven op het droghe lach, daer de 

Medecijns, Chirurgijns ende haer Dienaers Mette Medicamenten inne waren. Alwaer sy hem 

so soet sy conden van het Peert holpen int voorszeyde Schip, alwaer hy van sijne quetsuren 

verbonden werde, ende daer naer op een Waghen op Mantels ende anders geleyt ende binnen 

Oostende ghebracht, daer hy voorts van sijne quetsuren ghecureert werde…”.380F

7  

Ditzelfde verhaal verschijnt ook bij Duyck. Hij verhaalt hoe aan het eind van de haven van 

Nieuwpoort een schip op het droge lag. Daar gingen de heer Vere, de ritmeester Walraven van 

Gent en anderen die vroeg gewond waren geraakt aan boord. Het schip raakte zo vol dat er 

                                                 
7 BOR, Oorspronk, begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen 1595-1600, 5 dln., Amsterdam, 1648, 37e 
boek, p 652 
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niemand meer bij kon. Met hoogwater raakte dit schip weer vlot en werden de gewonden naar 

Oostende gebracht.381F

8  

 

Een van de chirurgijnen die er hulp bood was Gabriel van de Dijke, chirurgijn te Vlissingen. 

Hij was blijkbaar meegegaan met het Staatse leger en kreeg voor het ‘cuiren’(= verzorgen) 

van de gekwetste militairen te  Nieuwpoort een mooie vergoeding (van 9 pd VL) van de 

Staten van Zeeland.382F

9 Een andere persoon die betrokken was bij de verzorging van gekwetsten 

op het slagveld was Meester Hans Rugerwolds. Hij was chirurgijn-generaal verbonden aan 

het Zeeuwse regiment. 383F

10 

 

Alles samen zouden er tijdens de gehele 2e juli, zowel bij de slag van Leffinge als die bij 

Nieuwpoort, ongeveer 700 gekwetsten vallen onder de Staatse troepen.384F

11 

 

C. Doden 

 

Zoals al valt af te leiden uit het grote aantal gewonden was de 2e juli een zeer bloedige dag 

voor beide zijden, niet enkel door de gewonden, maar vooral door het hoge aantal doden.  

 

De slag bij Leffingedijk, in de morgen van de 2e juli, zorgde vooral voor grote verliezen aan 

Staatse kant. Er sneuvelden wel 600 Schotten, onder wie zeven kapiteins zoals Stuart, 

Barclay, André Murray, Kilpatrick, Michel, Niesbet en Stracchon, en bijna alle luitenants, 

vaandrigs en officieren van de compagnieën. Al hun vaandels gingen verloren en diegene die 

ontkwamen, waren hun wapens kwijt. Het Zeeuwse regiment van Van der Noot had 150 

slachtoffers, met de kapiteins Turqueau, Walraven en La Grappe. Van Pirons regiment 

sneuvelde kapitein Ghistelles met een aantal soldaten die in eerste instantie stand had willen 

houden. De cavalerie leed niet al te veel schade. In totaal verloor het Staats leger in de vroege 

morgen bij Leffinge 800 à 900 man. De Spanjaarden kwamen er heel wat beter van af, ze 

hadden bijna geen slachtoffers te betreuren bij Leffinge, maar hun geluk bleef niet duren.385F

12  

 

                                                 
8 DUYCK, slag Nieuwpoort, 2000, p 67 
9 ZA, St.v.Z, nr 474, 5 december 
10 ZA, Rekenkamer C, ont-gen, lande, nr 270, p 277v 
11 DUYCK, Nieupoort, p 77 
12 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 56 
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De zaken waren omgekeerd tijdens slag bij Nieuwpoort later die dag, het waren nu de 

Spaanse troepen die veel verliezen leden, maar ook de Staatse troepen waren hard getroffen. 

Maurits verloor omstreeks 1000 man. Er waren drie kapiteins van de cavalerie gedood: de 

ritmeesters Conteler, Hamilton en Barnard(die de compagnie van graaf Hendrik 

commandeerde). De infanterie verloor 13 kapiteins. De Engelsen hadden vijf gesneuvelde 

kapiteins: Jaxley, Honiwood, Tyrril, Duxberry en Pyrton, en de luitenant van Horatio Vere en 

verscheidene lagere officieren. De Friezen verloren twee kapiteins: Holsteyn en Assuerus 

evenals de Fransen ook 2 kapiteins: La Simendière en Mariscot. Kapitein Stael van het 

regiment van graaf Ernst sneuvelde. De Walen verloren kapitein Jan de Bou. Een ander 

slachtoffer was Jacques de Wael, luitenant van Batenberg en nog veel meer luitenants, 

vaandrigs en andere officieren uit alle regimenten. De meeste slachtoffers vielen in de 

aanvalslinie en bij de ruiters. Oman stelt dat van de Engelse regimenten 600 man werd 

gedood. Volgens Vere waren bij de Engelsen: “… bijna 800 waren gewond of gedood”.386F

13 

 

De Spanjaarden hadden het veel harder te verduren gekregen, ze hadden volgens Duyck op 

het veld en in de duinen ongeveer 3000 man volgens een geschatte telling van de doden. Er 

waren onder deze gesneuvelden veel heren, edellieden, kapiteins en markgraven, vooral veel 

uit Spanje en Italië. Bostock, kolonel van het Ierse regiment, was gedood, net als drie andere 

hoge bevelhebbers en 33 kapiteins. Sapena, kolonel van de Italiaanse tercio, was gevangen 

genomen, maar dodelijk gewond. Ook sneuvelden er enkele Italiaanse heren die onlangs in 

het land gearriveerd waren en speciaal waren gekomen om de slag mee te maken. Na de slag 

zijn er tijdens de vlucht nog vele slachtoffers omgebracht en onderweg in sloten en kreken 

verdronken. Naderhand hoorde men dat een groot aantal soldaten gewond en bijna zonder 

kleren in Brugge waren aangekomen. 387F

14 De schatting van de doden waarover Duyck het had, 

zit in het Zeeuwse archief verstopt in een brief van Alleman uit Oostende op de 19e juli. Hij 

schrijft aan de Staten van Zeeland dat: “…het getal van doden uitermate groot is, en het 

spektakel verschrikkelijk, zijn Excl(= Maurits) heeft 28 personen belast de doden te tellen, ze 

kwamen aan 4028 doden, behalve die in de moerassen gebleven en verdronken zijn, want is 

niet mogelijk dat men in de duinen enige sterke telling kan gedaan worden”.388F

15 Deze schatting 

is waarschijnlijk voor alle troepen gezamenlijk gedaan, dus van de Staatse en Spaanse troepen 

                                                 
13 PUYPE, J.P., Victory at Nieuwpoort, 2 july 1600, in: Excercise of Arms, HOEVEN, M. van der, ed., p 106; 
OMAN, C., A history of the art of war in 16th century, (reprint 1987 ed., orig. 1937), London, 1991, p 599; 
DILLINGHAM, W., The commentaries of Sir Francis Vere,(facs. reprint orig. 1657), Tombridge, 1992, p 159; 
DUYCK, Slag Nieuwpoort, p 72-73 
14 DUYCK, Slag Nieuwpoort, , p 56, 73 
15 ZA, St.v.Z., nr 906, p 184, 19 juli 
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samen. Het zou bijgevolg mogelijk zijn dat de Spanjaarden 3000 mannen hadden verloren, als 

je weet dat er bij de Noordelijke Nederlanders ongeveer 1000 man gesneuveld waren. Een 

andere mogelijkheid is dat de 4028 doden alleen bij de Spanjaarden lagen. Puype schat 

immers de verliezen eerder op 4000 bij de Spanjaarden.389F

16 Eenzelfde redenering volgt Cox die 

aan een totaal verlies aan ruiters en voetvolk bij de Spanjaarden komt van ruim 4300 man(40 

%).390F

17  

 

De Staatse troepen zouden dus in totaal ongeveer 1900 manschappen hebben verloren op de 

2e juli 1600, terwijl er 3 à 4000 slachtoffers vielen bij de Spanjaarden. Het precieze aantal 

doden van die zondag de 2e juli zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar het moet alleszins 

een vreselijke slachting zijn geweest.  

 

De Staatse doden werden in de rustperiode van drie dagen, waarin het Staatse leger rond 

Oostende verbleef, begraven. De ritmeesters Conteler, Barnard, de wagenmeester Johan 

Langly, luitenant De Waal en andere gesneuvelde officieren, ook deze van de slag bij 

Leffinge, vonden hun laatste rustplaats bij Oostende. De Staten-Generaal gaven ook de 4e juli 

opdracht om de eigen soldaten die ’s morgens bij de schans Albertus waren gedood, te 

begraven. Alle gesneuvelden van de vijand liet men achter in de duinen, waar ze bleven 

liggen tot ze door het zand ondergestoven raakten. Het merendeel van die slachtoffers lag bij 

Nieuwpoort bij de grote vierboete waar in 1858 meer dan 2000 stoffelijke overschotten 

werden aangetroffen.391F

18 

 

D. Transport 

 

De rustperiode, na de slag, gaf niet enkel tijd om de doden te begraven, maar ook om de 

gewonden op te vangen. Deze werden na de eerste zorgen naar Oostende gebracht. Maurits 

beval op 3 juli dat alle gewonden  zich naar de stad moesten begeven, waar ze verzorgd 

konden worden en doorgestuurd naar andere steden om te herstellen. Hij gaf dit bevel om 

daarmee de soldaten te ontlasten van de zorg voor gewonde makkers.392F

19  

De Staatse gewonden werden op spiesen gedragen of via karren naar Oostende gebracht.393F

20  

                                                 
16 PUYPE Victory at Nieuwpoort, p 106 
17 COX, p 128 
18 DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, p 77; COX, p 79, 84, 115 
19 DUYCK, slag Nieuwpoort, p 76 
20 VERHOEF, C.E.H.J., Nieuwpoort 1600: de bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog, Soesterberg, 2000,  
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De kerk te Oostende(zie Kaart Oostende en de schansen aan de westelijke zijde, p 48, nr 4) 

werd gebruikt als hospitaal, waar de gewonden werden verzorgd door de legerpredikanten 

Uitenbogaert en Louis Diericks, doctor Nieuwenhove, de chirurgijns bij het leger en de 

chirurgijnen van het garnizoen te Oostende: Grimbergen, Le Leu en Levendaal.394F

21 Cornelis 

van Nieuwenhove, doctor in de medicijnen, leverde blijkbaar goed werk want op de 13e juli 

1600 (enkele dagen na de slag) kreeg hij een weddeverhoging van f 44 tot f 50 per maand. De 

overige verzorging in Oostende gebeurde door Henrick van der Houve en Adriaen 

Sarazoomen, beide chirurgijnen. Zij golden ook als apothekers want ze vroegen aan de 

Staten-Generaal vergoeding van f 400 voor geleden verliezen aan medicamenten.395F

22  

Beiden leverden deze medicamenten niet alleen aan Staatse troepen, maar ook aan 

vijandelijke troepen, die dus niet aan hun lot werden overgelaten. Hiervoor werden ze ook 

door de Staten-Generaal vergoed.396F

23  

 

Aangezien er maar een beperkte opvang mogelijk was te Oostende, werden de patiënten snel 

verder getransporteerd naar de gasthuizen in de Republiek. Op 3 juli werd er aan Holland en 

Zeeland medegedeeld dat men de zieken en gewonden van het Zeeuwse regiment en van de  

Engelsen naar Zeeland zou sturen, de rest naar Holland. De gewonden bij de Zeeuwen 

kwamen waarschijnlijk vooral van de slag bij Leffinge waar drie Zeeuwse regimenten aan 

deelnamen. De reden waarom Zeeland werd gevraagd om de Engelsen, 84 in totaal, te 

accommoderen, is te zoeken in de sterke Engelse aanwezigheid in Zeeland. 397F

24  

Dit was een gevolg van het verdrag van Nonsuch in 1585 tussen de Engelse koningin 

Elizabeth I en de Republiek. Elizabeth stuurde 6000 man hulptroepen en financiële steun. In 

ruil gaven de Staten-Generaal de havens Vlissingen en Den Briel en het fort Rammekens aan 

Elizabeth I  in onderpand. Vele Engelse soldaten lagen dus in garnizoen in Zeeland en het is 

logisch dat de verpleging zou gebeuren het dichtst bij hun garnizoenplaats.398F

25 

 

Het transport van de zwaargewonden vereiste geen paspoort, licht gewonden hadden dit wel 

nodig. Vele soldaten wilden na de overwinning hun buit verkopen in de Republiek of hadden 

genoeg van het oorlogsleven. De Staten-Generaal konden dit natuurlijk niet laten gebeuren, 

vandaar dat enkel diegenen die toestemming hadden, via een speciaal paspoort van Maurits of 

                                                                                                                                                         
p 138 
21 COX, p 78; ROGGE, H.C.: Joh. Wttenbogaert en zijn tijd(3 dln), Amsterdam, 1874, I, p 157 
22 Res S-G, XI, p 175 
23 Res S-G, XI, p 446, resolutie 25 mei 1601 
24 ZA, St.v.Z, nr 906, p 176, 3 juli 
25 SCHULTEN, K., Ontstaan Republiek en Staats leger in: Met man en macht, Bruin, red., p 31 
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van de bevelhebbende kolonels, uit Oostende mochten vertrekken.399F

26 Dit verbod werd enkele 

dagen later op 12 juli nog eens herhaald door de Zeeuwse overheid. De Zeeuwse steden 

werden opgedragen om scherp toezicht te houden op teruggekeerde soldaten van wie: 

“…enige onder tdexel aloft die ziek of gekwetst waren”. Als ze zulke soldaten konden 

betrappen, dienden deze te worden aangehouden. De schippers van de gemelde steden 

moesten ook van deze maatregel op de hoogte worden gebracht en geen soldaten zonder 

paspoort of die niet gekwetst waren, vervoeren(zie ook hoofdstuk roof ).400F

27 

 

Het gewondentransport kon via land met wagens gebeuren, maar geschiedde waarschijnlijk 

veel meer over water. Er waren toch genoeg waterwegen in de Republiek en een reis over 

water was veel comfortabeler dan de hobbelige en slechte wegen op het land. Aangezien dit 

de snelste en veiligste manier was om vanuit Oostende de Republiek  te bereiken( men diende 

wel op te letten voor de galeien van Sluis) gebeurde het transport van gewonden via schepen. 

Hoeveel schepen er waren om gewonden te vervoeren in het leger is onbekend. Het zullen 

naar alle waarschijnlijkheid kleine snelle scheepjes geweest zijn die zo snel mogelijk 

gewonden naar een ziekenbed moesten brengen. Simon Stevin vertelt dat in het kamp te 

Gullik in 1610, waar 12.000 man verbleef; er zes kleine schuitjes de gekwetsten af en aan 

voerden tezamen met bodes.401F

28  Over legerschepen die zorgden voor gewondentransport, heb 

ik geen vermeldingen teruggevonden, maar het is goed mogelijk dat er gewonden werden 

vervoerd in oorlogsschepen of met schepen die de gevangenen van de slag bij Nieuwpoort(zie 

het volgende hoofdstuk) vervoerden. Dit waren schepen die in vaste dienst stonden bij het 

leger. Het leger huurde echter ook de diensten van particuliere schippers voor dit transport. 

Dit was volgens Kerkhof de meest gebruikte manier van handelen. Er zijn talrijke resoluties 

van de Staten-Generaal en van de Raad van State die hiervan melding maken.402F

29 De slag bij 

Nieuwpoort staaft die redenering. Zo zien we dat het schip van Bernt Cornelisz., van 

Middelburg, op 9 juli 1600 gebruikt wordt voor het transport van 30 gewonde Engelse 

soldaten die men naar Zeeland zond.403F

30 

 

Men liet alle gewonden van het leger, meer dan 700 man, inschepen op 4 juli om naar 

Holland en Zeeland te worden gebracht. Diegenen die te zwaar gewond waren, bleven achter 

                                                 
26 Res S-G, XI, p 41, 5 juli 1600 
27 ZA, St.v.Z., nr 1630, p 224v, 12 juli 
28 SCHUKKING, W.H., The Principal Works of Simon Stevin. IV: The art of war, Amsterdam, 1964, p 31 
29 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 49 
30 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 18; Res S-G, XI, p 45 
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in Oostende. Er was echter een harde noordwestenwind die dag net als op 5 juli, waardoor de 

schepen niet uit de havenmond van Oostende konden geraken. Dit leverde een groot 

‘ongemak’ op voor de gewonden die aan boord waren.404F

31 

 

E. Verdeelpunt Zeeland 

 

Eénmaal vertrokken uit Oostende was Zeeland de eerste stop in het gewondentransport. Dit 

bracht met zich mee dat de Staten van Zeeland de eerste zorg op zich namen voor de 

gewonden die doorreisden naar Holland, maar een tussenstop maakten in Zeeland. Zo kregen  

gewonde soldaten kregen vivres voor twee dagen van de commies Melkebeke in Middelburg. 

De bronnen vertellen dat dit tweemaal gebeurde, éénmaal voor 40 man, een andere maal voor 

twaalf gekwetsten, allebei op de 19e juli.405F

32 De equipagemeester, Cornelis Claessen, moest dit 

in Vlissingen naar alle waarschijnlijkheid voor veel meer personen doen, aangezien de 

gekwetste soldaten op doorreis naar Holland hun eerste halte te Vlissingen hielden (net als de 

krijgsgevangenen zie hoofdstuk gevangenen). Spijtig genoeg geven de bronnen hierover geen 

duidelijkheid. 

 

Eenmaal gearriveerd in Zeeland werden de gekwetsten verdeeld over de gasthuizen van 

Zeeland. Zo verdeelden de Staten van Zeeland, op verzoek van de Staten-Generaal, 30 

gekwetste soldaten die uit Oostende kwamen op de 12e juli: Goes, Veere en Zierikzee kregen 

elk tien gekwetsten. Veere moest reeds eerder acht gewonde soldaten opnemen.406F

33  

 

Vlissingen nam ook gewonde soldaten op. Zo behandelde Jan Jasperssen oude Jans, chirurgijn 

te Vlissingen, 48 soldaten gekomen uit de slag bij Nieuwpoort.407F

34 De chirurgijnen van 

Vlissingen kregen verder de zorg over 18 soldaten, uit de tocht in Vlaanderen, wiens schip 

voor het hoofd van Vlissingen lag. Ze werden voor hun zorgen en verbanden door de Staten 

van Zeeland met 16 pd Vl vergoed. Het gasthuis van Vlissingen kreeg ook een vergoeding 

van 100 pd Vl van de Staten van Zeeland voor gewonde soldaten die uit Vlaanderen 

kwamen.408F

35 

 

                                                 
31 DUYCK, Nieupoort, p 77 
32 ZA, St.v.Z, nr 1630, f227 
33 ZA, St.v.Z., nr 474, 12 juli; nr 1215; nr 1630, f226-226v 
34 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 280, f259 
35 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 279v-280v 
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III. Gasthuis Middelburg 

 

A. Bestuur en organisatie in het gasthuis 

 

Het meest en best gedocumenteerd zijn echter de gewonde soldaten die in Middelburg in het 

belangrijkste gasthuis van Zeeland van werden verpleegd, , vandaar de grondiger inkijk op het 

functioneren ervan. De taak van het gasthuis omvatte de verzorging van zieken, armen, 

ouderen, behoeftigen, reizigers; heel in het bijzonder zal hier de opvang van de gekwetste 

soldaat verder aan bod komen.409F

36 

 

 

Gasthuis van Middelburg aan de Lange Delft, kopergravure, tweede helft 17de eeuw410F

37 

                                                 
36 KOOL-BLOKLAND, J.L., De Zorg gewogen, 7 eeuwen godshuizen in Middelburg, werken uitgegeven door 
het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, nr 7, Middelburg, 1990, p 46 
37 ZA, Zel. Illustrata II, 659, afkomstig uit SMALLEGANGE, M., Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg, 
1696, 448/449 
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Het Middelburgse gasthuis is ontstaan in de 13de eeuw aan de Lange Delft en was daar 

gevestigd tot 1866. Het gasthuis werd opgericht door de stad en ook door haar bestuurd. Er 

kwam hieraan een einde met de overname van het bestuur door de instelling van 

broederschappen en gilden vanaf 1433. Het stadsbestuur nam echter rond 1528 weer de 

controle over het gasthuis over en zou deze blijven uitoefenen tot 1812. Het praktische, 

dagelijkse bestuur van het gasthuis lag bij de gasthuismeesters,  ambtenaren van de stedelijke 

overheid. Het aantal gasthuismeesters schommelde tussen de twee en zes personen. Ze 

vergaderden, deden inkopen en hielden de kas bij.411F

38 

 

De geneeskundige behandeling werd niet gedaan door gasthuismeesters. Medici, chirurgijnen 

en apothekers stonden hiervoor in. Doctoren hielden zich bezig met inwendige geneeskunde 

en mochten medicijnen voorschrijven. Chirurgijnen verrichtten uitwendige heelkunde, deden 

aderlatingen, amputeerden ledematen, sneden etterbuilen in, smeerden zalven, legden 

verbanden aan en hielden zich bezig met het knippen van baarden en haren. Beide groepen 

moesten deze taken strikt van elkaar gescheiden houden. De apothekers leverden de 

medicijnen aan het gasthuis.412F

39  

 

De chirurgijnen en de doctoren werden voor hun werkzaamheden betaald via het gasthuis. Ze 

kregen echter een extra loon bij een toevloed van oorlogsslachtoffers, zoals tijdens het beleg 

van Hulst (nu Zeeuws-Vlaanderen; beleg van Hulst: 1596). 413F

40 De zomer van 1600  leverde 

gelijkaardige omstandigheden op, zodat er voor het medisch personeel voor het leveren van 

medicijnen en zorgen aan de gewonden van de slag bij Nieuwpoort ook een extra loon inzat.414F

41 

De doctoren kregen 5 gulden per dag, chirurgijnen 4,5 gulden per dag en hun knechten 5 

schellingen per dag.415F

42 De Zeeuwse geneesheren waren toen bij de gelukkigen, want hoewel de 

rekwesten van geneesheren om extra vergoeding voor al hun overwerk talrijk waren, toch 

wenste de overheid hier niet altijd even gunstig op in te gaan. Zo kreeg een aanvraag voor 

extra loon vanwege de Zeeuwse geneesheren aan de Zeeuwse overheid, het volgende jaar, nul 

op het request.416F

43 

 
                                                 
38 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 12, 15, 19, 28-29 
39 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 36-37 
40 GRAAF, R. de, Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565-1648, Franeker, 
2004, p 327-328 
41 Gedrukte notulen St.v.Z., 1601, p 103, 21 maart 1601 
42 ZA, St.v.Z, 474, 25 september;  
43 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 38; ZA, Gedrukte notulen St.v.Z., 1601, p 103, 21 maart 
1601 
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Vanaf 1574 was er een doctor in het gasthuis van Middelburg. Dit was Adriaen de ‘medecijn’ 

vanaf 1580, met een traktement van  4 pd Vl.417F

44  

In het jaar 1600 waren de doctoren in de medicijnen: Adrianus Petri, Franciscus Mantius en 

Tobias Roelsius. Zij kregen voor 131 dagen werk, 150 pd 16 sch 8 grt Vl, elk vijf gulden per 

dag, een kleine verhoging(door het extra loon) in vergelijking met het loon in 1580.418F

45 Het jaar 

daarop, in 1601, waren er maar twee doctoren overgebleven, doctor Nantius en doctor 

Roels.419F

46 Adrianus Pieters(= Petrus) is ook de enige medicus die apart staat aangeduid in de 

rekening van het gasthuis voor een betaling van maar zes maanden.420F

47 Adrianus Petrus werd 

dus als extra doctor door de toevloed van gewonden aangenomen. 

 

De andere verzorgers in het gasthuis te Middelburg waren chirurgijnen. Zij komen voor het 

eerst voor in 1487.421F

48 Het totale aantal chirurgijnen, die in groter getale voorkwamen in het 

gasthuis dan de medici, in 1600 komt niet rechtstreeks in de bronnen naar voor. Er zijn wel 

enkele indicaties hoeveel het er waren. Er werden in 1600, in het gasthuis van Middelburg net 

als bij de doctoren, wegens het vele werk drie extra chirurgijnen Adraen Brouwer, Claes 

Medamel en Jasper Allemas aangenomen voor zes maanden.422F

49 Deze werden afgedankt op 15 

augustus toen het rustiger werd.423F

50 Als je dan kijkt naar de vergoeding van de chirurgijnen van 

Middelburg, die 396 pd Vl 424F

51  bedraagd voor hun verzorging van gewonde soldaten, afkomstig 

uit Vlaanderen kregen, zie je dat de loonkost het dubbele was van dat van de doctoren ( die 

ongeveer 150 pd Vl 425F

52 kregen). Aangezien loon van een chirurgijn niet zoveel minder was dan 

dat van een doctor, zou het aantal chirurgijnen naar alle waarschijnlijkheid het dubbele 

bedragen. Er zullen dus zes chirurgijnen zijn, tegenover drie medici.  

 

De derde betrokkene bij de verzorging van gewonde soldaten in het gasthuis van Middelburg 

was de apotheker. De apothekers leverden aan het gasthuis, maar waren niet vast in dienst of 

tijdelijke dienst, zoals de twee voorgaande geneeskundigen bij het gasthuis. De apotheker 

leverde de zieken de voorgeschreven dranken, zalven, likkepotten, poeders, pillen en pleisters. 

                                                 
44 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 36-37 
45 Zarch, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 279v-280v 
46 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 80 
47 ZA, Godshuis, nr 122, p 40 
48 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 36-37 
49 ZA, Godshuis, nr 122, p 40 
50 ZA, Godshuis, nr 5, pakket B, f6; KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 80; ZA, St.v.Z, 474, 15 
augustus 
51 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 279v-280v 
52 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 280 
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Wat die medicijnen precies inhielden, is pas vanaf de zeventiende eeuw beter bekend. In de 

rekeningen wordt dan gesproken van merredich of merredichwortelen, (misschien 

mierikswortelen), viterolie(vitriool, oogmiddel), grijs venkelzaad en zeer vele 

peperwortelen(polygonum hydropiper). Daarnaast waren er de vele wonderdranken met wijn, 

brandewijn, cognac of bier.426F

53 

 

 In 1460 was er reeds een apotheker in Middelburg.427F

54 Willem Jasperssen was de apotheker in 

Middelburg rond 1600 die medicijnen, oliën en medicamenten leverde aan het gasthuis van 

Middelburg voor de soldaten gekomen uit de tocht in Vlaanderen voor de periode van 24 juni 

tot de laatste oktober 1600. Zijn rekening diende te worden betaald door de Staten van 

Zeeland en bedroeg de grote som van 584 pd 6 sch 5 grt Vl. Deze betaling gebeurde in twee 

keren. Hij kreeg 100 pd Vl in oktober 1600, de rest volgde in januari 1601. 428F

55 

 

B. Wat hielden de verwondingen in? 

 

De medicamenten werden gebruikt voor de gewonden van de tocht in Vlaanderen en de slag 

bij Nieuwpoort. Deze hadden te lijden onder allerlei zaken, maar het zullen toch de wat 

ernstiger gevallen zijn die men naar de gasthuizen stuurde. Voor een verwonding of ziekte 

waarvan men snel herstelde liet men de soldaat niet een ganse weg  afleggen naar het 

gasthuis. Anderzijds bleven de ergst gewonden in Oostende tot ze wat beter hersteld waren, 

omdat men hen niet wilde blootstellen aan de risico’s van transport. 

 

De oorzaken van ziekte of kwetsuur waren van velerlei aard. Allereerst was het soldatenleven 

erg hard in die tijd, met geringe aandacht voor de hygiëne. Men sliep op de grond, hooguit op 

wat stro, en meestal was er ook geen tent voor de gewone soldaten. Deze moesten zelf maar 

hun onderkomen zien te vinden. Verzorging was erg gering en verwondingen werden soms 

lang verwaarloosd voordat legerchirurgijnen ernaar keken. Een soldaat had dus erg te lijden 

onder slechte leefomstandigheden.429F

56 

 

                                                 
53 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 56, 120-121 
54 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 120-121 
55 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 279v-280v; nr 280, f257; ZA, St.v.Z, nr 474, 12 december; ZA, 
Godshuis, nr 122, p 40v 
56 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 82-85 
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Oorlogschirurgie in de 16de eeuw. Amputatie van een onderbeen430F

57 

 

Ten tweede was het weer in de zomer van 1600 niet echt gunstig voor de gezondheid. Zo 

meldt Duyck in zijn dagboek dat de slag bij Nieuwpoort gevolgd werd door een vreselijk 

regenweer, dat nadelig was bij de ondertussen gestarte belegering van Nieuwpoort. De 

soldaten hielden zich bijvoorbeeld de 7e juli bij het beleg van Nieuwpoort schuil omwille van 

het slechte weer. Het gestel van de soldaten die hieraan dag en nacht werden blootgesteld had 

hieronder lijden.431F

58 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel voorkomende al dan niet 

besmettelijke ziektes waren zoals de rode loop of dysenterie, scheurbuik, pest, syfilis en 

schurft. Al deze gevaren zorgden ervoor dat er geregeld slachtoffers vielen.432F

59 Er dient te 

worden opgemerkt dat voordat een soldaat werd opgenomen, hij werd gecontroleerd door een 

                                                 
57 Naar een houtsnede uit het Feldtbuch der Wundarztney van Hans von Gerssdorff uit 1517 
58 DUYCK, 5.685 
59 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 82-85 
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doctor of chirurgijn of hij geen pest of pokken had of met lazarije(= melaatsheid) besmet was 

geweest. Patiënten met besmettelijke ziekten werden waarschijnlijk in geïsoleerde plaatsen 

zoals leegstaande kloosters of kerken ondergebracht. De doctor of chirurgijn diende er tevens 

op te letten of de soldaten geen chronische ziekten hadden of invalide waren. Het gasthuis 

nam enkel personen op die herstelden.433F

60 

 

Arbeidsongelukken waren een derde grote oorzaak waarom soldaten naar het gasthuis dienden 

te gaan. Fracturen kwamen bijvoorbeeld veel voor bij soldaten. Veel gewonden van de slag 

bij Nieuwpoort en het daaropvolgende beleg van Oostende arriveerden met gebroken 

ledematen in het gasthuis van Middelburg. Zij werden  vervolgens in ijzeren banden gepakt. 

Vroeger gebruikte men houten banden, maar door het grote aantal patiënten was ijzer 

goedkoper en waren de gekwetsten ook beter hanteerbaar.434F

61 

 

Naast gebroken ledematen kwamen als gevolg van oorlogsomstandigheden allerlei andere 

verwondingen voor. Een opsomming van zulke verwondingen in 1603 schetst een beeld van 

welke verwondingen ook bij de tocht van Vlaanderen zullen zijn opgelopen: schoten door het 

hoofd, armen, benen, handen, knieën, enkels, billen, ribben, hals en rug, kwade benen, 

gewond door splinters van een uiteengespat kanon. Vele soldaten hadden ook te maken met 

brandwonden. Het gebruik van vuurwapens die het geregeld lieten afweten, zal hieraan niet 

vreemd zijn. Verder waren vele gewonde soldaten “…naect wesende mits dyen hen cleederen 

verbrant sijn”. 435F

62 Het is niet duidelijk waarom ze naakt waren, maar het zou kunnen dat er bij 

de vele vuurwapens, die aanwezig waren bij de slag, zich ontploffingen hebben voorgedaan, 

die voor verbrande kleren en brandwonden zorgden. Een soldaat had dus te lijden onder 

allerlei verwondingen. Alsof dat nog niet genoeg was genazen vele wonden moeizaam, een 

gevolg van gebrekkige kennis, slechte hygiëne en het ontbreken van goede medicatie. 

Amputatie kwam hierdoor veelvuldig voor(zie afbeelding). Lieven Danielssen van Zierikzee 

bijvoorbeeld, een soldaat van de compagnie van kapitein Pouilloin, was gewond geraakt rond 

augustus 1600 en werd verpleegd in het gasthuis van Middelburg. Hij had in dienst van het 

land zijn linkerbeen en voet verloren voor Oostende. De soldaten kregen dan achteraf 

prothesen, meestal van hout rond 1600 door beeldensnijder Hans Haelwijn gemaakt. 436F

63  

                                                 
60 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 35-36 
61 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 85 
62 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 85; ZA, Godshuis, nr. 5, f 1, f5, f10 
63 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 83-85; Lieven Danielssen in ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, 
lande, nr 280, p 242v 
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C. Opname in het gasthuis 

 

Eénmaal de gewonde soldaat was gearriveerd, kwam er een gehele procedure op gang die in 

spijtig genoeg in het Middelburgse gasthuis in 1600 niet is op te maken uit de Zeeuwse 

bronnen. Gelukkig heeft een ander gasthuis, het Sint-Catharijnegasthuis te Utrecht, wel 

instructies voor het personeel achtergelaten, waaruit je kan afleiden hoe het er in Middelburg 

ook waarschijnlijk aan toe ging.  

 

Zieke en gewonde militairen werden bij hun aankomst in het gasthuis ontvangen door de 

portier. Deze waarschuwde de gasthuismeester, de grote baas in het gasthuis. Deze moest 

volgens zijn instructies eerst het verlofbriefje controleren van ‘zijne Prinselijke Excellentie 

ofte haren Colonel ofte Kapteyn daaronder zij staan’. De Staten hadden er alle belang bij om 

goed geïnformeerd te zijn wie, hoe lang en in welk gasthuis een soldaat lag. Afwezigheid 

door ziekte was een probleem bij het monsteren van de troepen. Daarom werd een 

controlesysteem op punt gezet. Gasthuizen moesten een nauwkeurige administratie bijhouden 

van de bij hen verpleegde soldaten. Soldaten mochten slechts opgenomen worden als ze een 

schriftelijk bewijs konden tonen van hun commandant. Dat briefje was belangrijk want indien 

dat er niet was kon men geen betaling krijgen voor de onkosten van hun verpleging . Bij 

ontslag kreeg een soldaat een bewijs mee van de gasthuismeester waarin vermeld stond hoe 

lang hij in het gasthuis was verzorgd. Daarnaast stond in het briefje een rekening van de 

onkosten, zodat deze op de soldij van de soldaat konden gekort worden. Deze regeling gold 

vanaf 1585 ook voor soldaten van ‘Engelsche en andere Naties’.437F

64 

 

Na controle van deze brief werd het geweer van de soldaat in ontvangst genomen. Dit werd 

door de huismeester bewaard, met memorie eraan, zodat bij ontslag de eigenaar zijn wapen 

zou terugkrijgen. Voordat een soldaat definitief werd opgenomen, werd hij gecontroleerd op 

besmettelijke ziekten of invaliditeit. De gasthuismeester noteerde de pas opgenomene in zijn 

boeken, met ‘alle namen, toenamen en kwaliteit van de ziekte en ook de dag van intrede.438F

65  

 

 

 

  

                                                 
64 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 20 
65 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 35-36; KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 82 
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IV. Het Middelburgs soldatenboekje 

 

Het Middelburgse gasthuis heeft dergelijke administratie nagelaten, die nu in het Zeeuws 

Archief te Middelburg rust, waarin enkele feiten te vinden zijn betreffende het jaar 1600. Zo 

zijn er lijsten van gewonde soldaten, waarvan hierboven sprake is, die door de 

gasthuismeesters waren aangelegd. Voor de expeditie naar Vlaanderen zijn er twee boekjes 

nog aanwezig van gewonde soldaten die opgenomen waren in het gasthuis vanaf 20 juni tot 

27 december 1600, zodat het gasthuis aan de Staten van Zeeland hun vergoeding konden 

aanvragen voor de opname van soldaten. Het ene boekje (f 6) bevat veel leemtes, het andere (f 

5) is veel vollediger en meer gedetailleerd.439F

66 

 

De twee boekjes zijn samengevoegd en als bijlage achteraan(p 196-205) toegevoegd, plus een 

kopie van hoe een pagina er in haar oorspronkelijke staat uitziet(p 206). Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat deze lijst waarschijnlijk niet vrij is van fouten, vooral tegenover de 

naam, wegens het moeilijk ontcijferbaar geschrift. Doelbewuste fouten van de opstellers, de 

gasthuismeesters, kunnen er ook tussen zitten. Zij hadden soms de neiging om het vertrek 

enkele dagen na de werkelijke datum te leggen, zodat er een paar stuivers extra in zaten. De 

Staten van Zeeland waren hiervan blijkbaar op de hoogte, want ze vroegen de 

gasthuismeesters om de opgave van het aantal en de dagen van verblijf van zieke soldaten 

correct te vermelden.440F

67 

 

Deze soldatenboekjes bieden een schat aan informatie over 

- de aantallen gewonden,  

- onder wiens bevel ze stonden,  

- wanneer ze aankwamen/ wanneer ze er vertrokken 

- hoelang ze er verbleven en of ze eventueel gestorven waren.  

 

Het soldatenboekje vertelt ons dat van 20 juni tot 27 december 1600(de periode dat de 

gewonden  van de tocht in Vlaanderen in het gasthuis lagen), er 16.462  verpleegdagen waren 

aan vijf stuivers per dag. We zien dat het aantal gewonden na verloop van tijd afneemt. In de 

periode van 20 juni tot 15 september 1600 zijn er 11.627 verpleegdagen, van 15 september tot 

                                                 
66 ZA, Godshuis, nr 402, f5-6 
67 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 80 
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10 november beloopt het 3.474 dagen en van de 10e november tot 27 december zijn er 1.361 

verpleegdagen.441F

68 Dit is een logische evolutie, aangezien het einde van de tocht in Vlaanderen 

in augustus 1600 zorgde voor het einde van de toevloed van gewonden. Deze vermindering 

van binnenkomers in het gasthuis ging gepaard met het feit dat er meer en meer 

vertrekkers(hersteld of overleden) waren. Het aantal gewonden dat in de periode van 20 juni 

tot 2 augustus(de duur van de expeditie in Vlaanderen) binnenkwam, bedroeg 309 man. Deze 

soldaten dienen als basis voor het verder onderzoek.  

 

A. Nationaliteiten 

 

Hierboven werd gemeld dat Zeeland de soldaten van het Zeeuwse regiment en de Engelsen in 

het gasthuis zou opnemen. Dit wil niet zeggen dat er daarom enkel Zeeuwen of Engelsen 

werden opgenomen. Het soldatenboekje behelsde allerlei nationaliteiten: bij het noteren van 

de namen vermeldde de gasthuismeester ook soms de nationaliteit. Er waren 133 soldaten van 

wie de nationaliteit gekend is: 76 Engelsen, 28 Fransen, elf Zwitsers, tien Schotten, vier 

Duitsers, drie Friezen, één Spanjaard. Waarschijnlijk waren er nog meer nationaliteiten. 

Spijtig genoeg heeft de gasthuismeester bij de meerderheid van de soldaten geen enkele 

verwijzing gegeven naar de nationaliteit. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Om te 

beginnen waren de meeste soldaten waar geen vermelding bijstond van Nederlandse 

herkomst. Hun naam doet dit vermoeden en tevens komt de Nederlandse nationaliteit geen 

enkele keer voor als plaats van herkomst, terwijl wel degelijk vele soldaten die nationaliteit 

moeten hebben. Een openlaten van de nationaliteit duidde toen waarschijnlijk aan dat de 

gekwetste soldaat van Nederlandse afkomst was. Een tweede reden waarom er geen 

vermelding was, kan onzorgvuldigheid van de opsteller zijn. Ten derde kan het zijn dat de 

militair te zwaar gewond was om te spreken en zodoende zijn afkomst niet kon mededelen. 

 

De verschillende nationaliteiten zullen waarschijnlijk niet al te veel problemen hebben 

opgeleverd. De Franse en Engelse taal was men tamelijk gewoon in Zeeland. Engels werd 

veel gehoord in Middelburg omdat de wolstapel daar gevestigd was en de ‘Ingelsche natie’, 

een groep van Engelse kooplieden in deze stad, gaf het gasthuis regelmatig een schenking 

voor de vele zieke landgenoten. Verder stelde men in 1596 een Schotse vrouw in het pesthuis 

aan als verpleegster zodat eventuele taalproblemen konden worden opgelost.442F

69 

                                                 
68 ZA, Godshuis, nr 402, f5, II, p 21-22; ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 279v-280v 
69 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 86 



 

150

 

 

De opgenomen soldaten hadden meestal het gezelschap van medestrijders die onder dezelfde 

bevelhebber dienden. Dit was echter niet altijd het enige gezelschap dat ze hadden. Het 

gebeurde in die tijd wel vaker, vooral bij soldaten, dat wanneer de man werd opgenomen in 

het gasthuis, zijn vrouw en kinderen meekwamen, hoewel zij gezond waren. Dit zien we 

onder andere gebeuren bij de lijst van het gasthuis van Middelburg. Er waren vijf 

soldaten(tamelijk weinig) die een compagnon bij zich hadden. Een reden waarom het er zo 

weinig waren, is dat het erg krappe gasthuis deze gasten liever kwijt was. Verder wogen ze op 

de begroting. Die vrouwen hadden dikwijls volgens de gasthuismeesters twee à drie kinderen 

mee die niet in de rekening worden vermeld. Verder weigerden de Staten van Zeeland soms 

voor deze vrouwen te betalen.443F

70 Uiteindelijk werd in 1605 en nog eens opnieuw in 1650 

verboden dat soldatenvrouwen en kinderen met hun man of vader meekwamen en zo op 

kosten van het gasthuis zouden leven.444F

71 De compagnons van de gekwetsten van Nieuwpoort 

waren in vier gevallen een vrouw. Zo had de Engelse soldaat Jan Jenis, die onder het bevel 

stond van kapitein Garnot, zijn vrouw Janne mee. De vrouwen werden als extra kost 

ingebracht, want het aantal dagen van opname werd telkens verdubbeld. Een opvallende naam 

is deze van Ritsaert Reynolds, een korporaal die zijn zoon Olivier Reynoldus bij zich had 

tijdens zijn opname.  

 

B. Datum van aankomst 

 

Het boekje heeft zoals hierboven gemeld veel informatie prijs, onder andere over de datum 

van aankomst. Uit de onderstaande grafiek is duidelijk op te maken dat op 8 juli het gasthuis 

werd overspoeld met gewonde soldaten. Er kwamen niet minder dan 164 gevangenen aan. Dit 

was duidelijk te veel van het goede. Er was plaatsgebrek en daarom is het geen wonder dat de 

volgende dag negen gewonde soldaten van Graaf Solms tezamen werden uitgeschreven en 

waarschijnlijk naar een ander gasthuis werden gebracht. Verder werden de gewonden die 

opgenomen waren in de maand juni bijna allemaal uitgeschreven in de periode van 2 juli tot 

10 juli. Waarschijnlijk waren dit eerder licht gekwetste soldaten die plaats moesten ruimen 

voor de toevloed van gekwetsten na de slag bij Nieuwpoort. Van de 33 binnenkomers waren 

er reeds 23 vertrokken in het begin van de maand juli.  

 

                                                 
70 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 80 
71 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 55 
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Datum van aankomst en aantal van gewonde soldaten

1
8

4

18

1 1 1 2

40

1

164

2 2

25

1 3

13

2 2 1 1 4

13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20
 ju

ni 
16

00

21
 ju

ni
 1

60
0

22
 ju

ni
 1

60
0

24
 ju

ni
 1

60
0

26
 ju

ni
 1

60
0

29
 ju

ni
 1

60
0

4 
jul

i 1
60

0

5 
jul

i 1
60

0

6 
jul

i 1
60

0

7 
jul

i 1
60

0

8 
jul

i 1
60

0

13
 ju

li 1
60

0

17
 ju

li 1
60

0

18
 ju

li 1
60

0

21
 ju

li 1
60

0

22
 ju

li 1
60

0

24
 ju

li 1
60

0

25
 ju

li 1
60

0

27
 ju

li 1
60

0

30
 ju

li 1
60

0

31
 ju

li 1
60

0

1 
au

gu
stu

s 1
60

0

2 
au

gu
stu

s 1
60

0

 

C. Duur van de opname 

 

Het gemiddeld verblijf in de gasthuizen is te berekenen via het boekje. Daarin moesten de 

gasthuismeesters het aantal dagen vermelden dat de gewonde soldaat in het gasthuis verbleef. 

De grafiek hieronder verschaft wat meer info. Hieruit kan je afleiden dat de verblijfsduur heel 

uiteenlopend was. Soldaten verbleven er zo wel kort, minder dan tien dagen, als heel lang, 

meer dan 100 dagen. De grafiek toont de percentages. Hieruit valt op te maken dat de 

gemiddelde duur van de opname van  een soldaat ongeveer 30 dagen moet zijn geweest. Tot 

deze conclusie kwam ook Kool-Blokland. Hij onderzocht het aantal verpleegde militairen 

(ongeveer 1069) vanaf 20 juni 1600 tot 20 september 1601, met in totaal 32.001 

verpleegdagen. Dat maakt dat er volgens hem een gemiddeld verblijf is van ongeveer 30 

dagen in het gasthuis van Middelburg. De langst gebleven gekwetste soldaat uit de expeditie 

naar Vlaanderen is Dievek Playe van Halverstad, die gediend had onder kapitein Hans van 

Ninoven. Hij arriveerde in het gasthuis op 24 juni 1600 en verliet het pas op 10 mei 1602. Hij 

verbleef er dus bijna twee jaar.445F

72  

                                                 
72 ZA, Godshuis, nr 4, f5, f9; KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 86 
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verblijf van de soldaten
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Eenmaal de soldaten waren toegelaten in de gasthuizen sliepen ze in bedsteden, die in lange 

rijen langs de wanden en soms in het midden van de zaal stonden. Het was in die tijd 

gebruikelijk om twee of drie patiënten in één bed te leggen. Alleen patiënten die er erg aan toe 

waren kregen een bed voor zich alleen. 446F

73 Ze kregen daar “…vleesch, wijn, bier ende 

cleedere”’.447F

74 

 

D. Overlijden of ontlag 

 

Het verblijf in het gasthuis  kon eindigen op twee manieren: een overlijden of een ontslag.  

Het is niet verwonderlijk dat er doden te betreuren vielen onder de binnengebrachte soldaten, 

omwille van de verscheidenheid aan aandoeningen(hierboven) en de gebrekkige hygiëne. Er 

stierven 41 van de 310 binnengebrachte soldaten in het gasthuis, wat een percentage van 

dertien % opleverd, hetgeen gezien de toenmalige kennis van de geneeskunde wel lijkt mee te 

                                                 
73 KERKHOF, geneeskundige zorg Staats leger, p 35-36; KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 25-26 
74 ZA, Godhuis, nr 122, p 55v 
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vallen. Na hun overlijden werden vele van deze slachtoffers gezamenlijk begraven (toch in de 

jaren 1600-1604) in de put op het Bagijnhof in het gasthuis van Middelburg.448F

75 

 

De andere manier waarop een soldaat het gasthuis kon verlaten was via zijn ontslag. Het 

hierboven aangehaalde cijfer van overlijden toont aan dat er meer dan genoeg patiënten 

herstelden. De herstelde soldaat kreeg dan een ontslagbriefje, waarin de duur van opname en 

de kosten van verpleging werden meegedeeld. Dit bewijs moest de soldaat bij zijn terugkomst 

bij zijn compagnie overhandigen om zo de soldij die hem nog restte, na aftrek van de 

ziektekosten, te krijgen.449F

76 

  

De genezen soldaat kreeg bij zijn ontslag tezamen met wat extra stuivers reisgeld, voedsel en 

kledij zodat hij naar zijn onderdeel kon terugkeren zonder te moeten stropen of  bedelen.450F

77 

Vooral over de kledij berichten de Middelburgse bronnen uitvoerig. Veel soldaten kwamen 

zoals bij de verwondingen gemeld, naakt aan in het gasthuis. Soldaten zonder kleding konden 

niet vertrekken uit het gasthuis en moesten er dus langer blijven. Aangezien er een grote 

drukte was, wou men dat liever vermijden. Daarom werden er hemden, broeken, wambuizen, 

kousen, schoenen en hoeden gekocht voor de soms naakte soldaten. Deze werden meestal 

tweedehands aangeschaft, om de kosten te drukken. In 1599 werden de kosten niet bij de prijs 

van verpleging gerekend. De gasthuismeesters verzochten daarom dringend in datzelfde jaar 

aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland om extra vergoedingen voor 

kleding en schoeisel.451F

78 Ditzelfde gebeurde ook in 1600 na de expeditie in Vlaanderen. De 

gasthuismeesters van Middelburg moesten ook kledij leveren, maar werden hiervoor wel 

vergoed door Zeeland. Zo kleedden ze op 18 juli twee naakte soldaten, op 22 juli 30 soldaten 

en op 1 augustus kwamen daar nog eens 30 soldaten bij.452F

79 De kosten voor het kleden van die 

62 naakte gekwetste soldaten werden ditmaal wel ingebracht bij de Gecommitteerde Raden 

van Zeeland. Deze betaalden de gasthuismeesters 76 pd 11 sch 4 grt Vl voor kledij die de 

genezen soldaten hadden gekregen.453F

80  

 

                                                 
75 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 83-85 
76 KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 36-37 
77 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 85 
78 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 85; ZA, Godshuis, nr. 5, f 1, f5, f10 
79 ZA, St.v.Z, nr 474, 18 juli, 22 juli, 30 juli 
80 ZA, Godshuis, nr 5, pakket B, f5; ZA, St.v.Z, nr 1630, p 243; ZA, Rekenkamer C, ont-gen, lande, nr 270, p 
279v-280v 
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Als gevolg van de stroom van gewonden die ook na 1600 bleef voortduren na het beleg van 

Oostende, gingen de Staten van Zeeland akkoord om altijd te betalen voor het kleden van 

naakte soldaten. Deze kosten moesten wel zoals voorheen zo laag mogelijk gehouden 

worden.454F

81 

 

Even belangrijk als de kledij was het voedsel en reisgeld dat de ontslagen soldaat kreeg. De 

Staten van Zeeland gaven bijvoorbeeld op 18 juli aan: “…zes ongelsexe soldaten kommmend 

uit gasthuis is goedgevonden elk te voorzien van twee dagen vivres en tien schellingen elk te 

geven en weder naar het garnizoen te zenden”.455F

82 Deze voorziening werd onder andere gedaan 

door commies Melkenbeke(de welbekende commies van de vivres en ammunitiën) aan 

groepjes Engelse soldaten die terugkeerden naar het leger in Oostende rond de 20e juli.456F

83  

 

De soldaten werden zoveel mogelijk in groepjes losgelaten, want het rondzwerven van 

soldaten op het platteland, na hun ontslag uit het gasthuis, was een probleem. In 1601 werd 

dan ook voorgesteld de soldaten enkel nog in groep te laten terugkeren naar hun eenheden.457F

84  

 

F. Inkomsten 

 

De opvang van al deze slachtoffers was grootschalig en zorgde dat een grote extra financiële 

inspanning moest geleverd worden. Normaal kon het gasthuis rondkomen met giften, 

schenkingen, opbrengsten van erfenissen, pachten of bepaalde taksen. Ook kwam hulp van 

een grote groep Engelse kooplieden van de hierboven aangehaalde Ingelse natie. In de 

rekening van 1599-1600 zit bijvoorbeeld de volgende post: “Ontfangen van de Ingelsche natie 

de some van 38 pd 6 sch en 8 grt als sekere gratuyteit ’t gasthuys gegondt ter oersake als dat 

het voors. Gasthuys seer was belast met veel Ingelsche soldaten gecomen vuyt de leger van 

sijn Excl”.458F

85 

 

De oorlogsomstandigheden die zorgden voor een toevloed van gewonden deed de Zeeuwse 

overheid bijspringen. De financiën van het gasthuis konden anders de toevloed van patiënten 

niet verwerken. De oorlogssituatie rond 1600, met de tocht in Vlaanderen en daarna het beleg 

                                                 
81 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 80 
82 ZA, St.v.Z, nr 474, 18 juli 
83 ZA, St.v.Z, nr 1630, f227, p 229v, p 234v 
84 Res S-G, XI, 2 november 1601 
85 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 57, 79, 86; SCHOUTE, Geschiedenis gasthuis, p 169 
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van Oostende, zorgde wegens zijn grote nabijheid met Zeeland voor extra druk bij de 

Zeeuwse gasthuizen. De Staten van Zeeland besloten de kosten te dragen van de verpleging. 

De Zeeuwse gasthuizen zouden voor elke soldaat per dag vijf stuivers krijgen. Eerst was men 

van plan vier stuivers te geven, het normale tarief, maar blijkbaar vond men dit te weinig, 

want reeds de volgende dag besloot men dit op te trekken tot vijf stuivers. Deze kosten 

werden dan ingehouden op de soldij van de soldaat die verpleegd werd. De extra-ordinaris 

kosten van medicamenten en loon van doctoren en chirurgijnen mochten ook ingebracht 

worden bij de Staten van Zeeland.459F

86 We zien dan ook dat de Staten van Zeeland het grote 

bedrag van £ 10260 betaalden tussen 1600 en 1608, wat een jaarlijks gemiddelde is van £ 

1140.460F

87 Het jaar 1600 lijkt wat minder te zijn qua vergoeding. De gasthuismeesters van 

Middelburg kregen van de Staten van Zeeland 685 pd 18 sch 4 grt Vl voor 16 442 dagen 

opvang van soldaten, gekomen uit Vlaanderen van 20 juni tot 27 december 1600.461F

88  

 

Deze betaling van de Staten van Zeeland kon soms lang op zich laten wachten en was volgens 

vele meningen te weinig. De vijf stuivers per dag die het gasthuis kreeg voor iedere zieke 

soldaat, was volgens de vele klachten van gasthuismeesters te weinig voor de vele kosten van 

voeding, medicijnen, verzorging en kledij. Een vergoeding van negen stuivers per dag was 

volgens een berekening van de gasthuismeesters pas voldoende om de kosten te dekken. 462F

89  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het in het eigen belang was van de gasthuismeesters om 

de prijs zo hoog mogelijk te leggen. Zo konden ze eventueel een surplus halen uit de steun 

van de Staten van Zeeland. Dit probeerden de gasthuismeesters reeds door te knoeien met de 

opgave van het aantal dagen van verblijf van zieke soldaten. De gasthuismeesters noteerden 

bijvoorbeeld soms het vertrek enkele dagen na de werkelijke datum voor een paar stuivers 

extra. Een eventueel bewijs van misbruik van de gasthuismeesters is te vinden in een 

briefwisseling van de Staten van Zeeland. Zij zonden op de 20e juli een brief aan Cornelis 

Claessens, de equipagemeester van Vlissingen, om vijf herstelde Engelsen(Willem Creyer, 

Robert Sansel, Edwart Cras, Robert Sante en Darby Mortty) te voorzien van een 

transportmiddel en vivres om naar Oostende te gaan. Hieruit kan men afleiden dat de 

                                                 
86 ZA, Gedrukte notulen St.v.Z, 1600, p 121-123, 6 en 7 juli; KERKHOFF, geneeskundige zorg Staats leger, p 
18 
87 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 57, 79 
88 ZA, Rekenkamer C, ont-gen, lande, nr 270, p 279v-280v; ZA, Godshuis, nr 122, p 25-26; ZA, St.v.Z, 474, 12 
juli 
89 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 57, 79 
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Engelsen op 20 juli uit Middelburg vertrokken.463F

90 In het soldatenboekje van de 

gasthuismeesters van Middelburg zijn drie namen(in ongeveer dezelfde schrijfwijze) terug te 

vinden: Darbi Morsi, onder kapitein Meevock, Willem Creper en Robert Saestbel, onder 

kapitein Denis. Alle drie werden ze ontslagen uit het gasthuis van Middelburg op 21 juli.464F

91 De 

gasthuismeester voerde dus een latere dag in als datum van ontslag. Het zou wel kunnen dat 

er een eventuele vertraging was gekomen voor het transport, maar hierover vermelden de 

bronnen niets. De Staten van Zeeland hadden alleszins hiervan weet en vroegen daarom de 

gasthuismeesters om de opgave van het aantal en de dagen van verblijf van zieke soldaten 

correct te vermelden.465F

92 Waarschijnlijk hadden de Staten van Zeeland het aan het rechte eind 

met hun dagvergoeding van vijf stuivers. Brondgeest, een hedendaagse auteur, die de kosten 

van de verzorging van een soldaat trachtte te berekenen, kwam tot de conclusie dat bij een 

zuinig beleid de gewone prijs van vier stuivers per dag voor verpleging van een soldaat 

mogelijk was. 466F

93  

 

Zoals hierboven aangemerkt(bij het ontslag) werden de kosten van opname afgetrokken van 

het loon van de soldaat. Dit zorgde ervoor dat dit financieel dikwijls een zware last was voor 

een soldaat. Een verpleegprijs van vijf stuivers per dag betekende dat hij bijna de helft van 

zijn soldij van 12 guldens of 240 stuivers per maand werd ingehouden. De Zeeuwen 

berekenden hun loon voor ongeveer 30 dagen per maand, minder dan normaal(42 dagen) in 

de Republiek, omwille van het slechte Zeeuwse klimaat maar een opgenomen soldaat kon 

toch slechts een derde van zijn soldij overhouden. Hij moest dan nog vaak zorgen voor reis- 

of kledinggeld.467F

94 

 

V. Conclusie 

 

Deze studie van de geneeskundige verzorging schetst een beeld van hoe het er aan toe ging 

ten tijde van prins Maurits. De meer gedetailleerde bespreking van het gasthuis van 

Middelburg geeft informatie hoe het gewest Zeeland aan de Republiek hulp bood in zijn 

bevrijdingsstrijd.

                                                 
90 ZA, St.v.Z, nr 1630, p 229v 
91 ZA, Godshuis, nr 402, f5 
92 KOOL-BLOKLAND, gasthuis Middelburg, p 80 
93 BRONDGEEST, , P.Q., Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis, het klooster en de balije van St. 
Catharina der Johanniter-ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht, Hilversum, 1901, 73-76 
94 OOSTERBAAN, Het oude en nieuwe gasthuis te Delft, 1251-1795, Delft, 1954, p 283 
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Hoofdstuk 6 Krijgsgevangenen 
 

I. Inleiding 

 

De slag bij Nieuwpoort leverde grote roem op voor de Republiek. Prins Maurits had met zijn 

Staats leger in een open veldslag het machtige Spaanse leger in de Nederlanden verslagen. 

Die faam werd uitgedragen over de Republiek en de omliggende landen onder andere door de 

hoge status en het aantal krijgsgevangenen, die na de slag werden gevangengenomen door het 

Staatse leger. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de gevangenenproblematiek van de slag bij 

Nieuwpoort. Er ontstond immers een hele organisatie rond de ‘krijgsgevangene’. Deze 

organisatie, zoals transport, verzorging, bewaking, gebeurde meestal achter de linies en zou je 

kunnen beschouwen als onderdeel van de logistiek. Zeeland, als gewest het dichtst bij de 

linies in Vlaanderen, speelde net als voor de gewonden een belangrijke rol achter de schermen 

in de behandeling van de krijgsgevangenen. 

 

II. Wie waren de gevangenen? 

 

Laten we eerst even terugkeren naar de bewuste 2e juli 1600 toen het Staatse en het Spaanse 

leger slag leverden. De Republiek behaalde na een felbevochten strijd rond 19 u de 

overwinning toen het Spaanse leger op de vlucht sloeg. Anderhalf uur eerder was, in een 

charge op het slagveld, een Spanjaard van zijn paard gevallen. Hij werd door enkele Staatse 

soldaten van de compagnie van Pierre Panier herkend aan zijn harnas en veldteken en 

gevangengenomen.468F

1 Deze Spanjaard zou de belangrijkste gevangene worden van de slag bij 

Nieuwpoort: Francisco de Mendoza, admirante(=admiraal) van Arragon, markies van 

Guadaleste(ongeveer 1545-1623). Hij was de belangrijkste militaire bevelhebber van 

aartshertog Albrecht en getrouwd met Dona Mencia de la Cerda, hofdame van Isabella, de 

echtgenote van Albrecht. Hij begeleidde de aartshertog naar de Nederlanden en stond hem bij 

tijdens zijn veldtochten. Verder nam hij ook diplomatieke functies waar, ging als gezant naar 

keizer Rudolf II te Wenen en nam vervolgens te Parijs deel aan onderhandelingen die 

                                                 
1 BEEN, J., Krijgsgevangenen ten tijde van de Republiek, Vragen van den Dag, XXXI, 1916, p 10-11; DUCYK, 
Slag bij Nieuwpoort, p 71; COMMELYN, I., Wilhelm en Maurits, prinjcen van Orangien, Amsterdam, 1651, p 
215 
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uitmondden in de vrede van Vervins. Hij was echter vooral een militair, hij was de tweede in 

rang als bevelhebber van het leger na de Aartshertog. Het commando kwam dan ook bij de 

Admirante te liggen bij het vertrek van aartshertog Albrecht in 1598 om te gaan trouwen met 

Isabella. Hij organiseerde militaire operaties aan de Rijn, waarbij hij de neutraliteit van het 

keizerrijk schond. Het jaar daarop belegerde hij de stad Zaltbommel. Albrecht nam bij zijn 

terugkeer weer het commando over.469F

2 Het is ook Albrecht die het Spaanse leger als 

opperbevelhebber leidde tijdens de slag bij Nieuwpoort. Mendoza was tijdens die slag 

generaal der cavalerie.470F

3 De Admirante, of zoals Duyck hem noemt ‘de schrik van Duitsland 

en de hele christenwereld’, zat tijdens de slag op een lastpaard, niet verwachtend zelf te 

moeten chargeren of aangevallen te worden. Dit bleek een vergissing, want in een charge 

kwam hij ten val en werd gevangengenomen. Hij werd naar Holland gevoerd en in het kasteel 

van Woerden opgesloten, waar Jacob van der Eynde zijn bewaker was.471F

4 

 

 

Portret Francisco de Mendoza, admiraal van Arragon 472F

5 

                                                 
2 DUERLOO & THOMAS, W., Albrecht en Isabella, catalogus, Turnhout, 1998, p 77; TEN RAA, Staats leger, 
TEN RAA, F. J. G., DE BAS, F., Wijn, J. W., Het staatsche leger, 8 volumes, 1911/1964, II, p 48-53, 
COMMELYN, p 214 
3 TEN RAA, Staats leger, II, p 222 
4 BEEN, p 10-11; DUYCK, Slag bij Nieuwpoort, 2000, p 71; COMMELYN, p 215 
5 anoniem, 1601, Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. SK-A-3912 
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Mendoza was de belangrijkste gevangene, maar hij was zeker niet de enige met naam en 

faam. De andere gevangenen met enige betekenis waren volgens Duyck: de kolonels Caspar 

Capena en Luys del Villar, de Senechal van Montelimard, de Comte de la Fere(overleed nabij 

Oostende aan zijn verwondingen), de graaf van Salms(zwaargewond) en ritmeester Juan 

Cesate. Andere gevangen genomen kapiteins waren: Vespasiano Stanco, Vespasiano Magio, 

Juanni Baptista Gambaloiti, Decio Magio, Flaminio de la Verde, allen Italiaanse kapiteins, 

met de twee adjudanten Camillo Magio en Angeli de Mariville. Don Luys de Monroy 

d’Avila, Don Diego Didiacques, Hernando Mota, Don Caspar Morechon, Don Frederico 

d’Eirarchaval, Francisco Ruys d’Aguira, Luys Peraça, Diego Calvo de Villalobos, Matthias 

d’Ostanges, Symon Antheunis, kapitein Lignan, Juan Navarro allen Spaanse kapiteins en Don 

Pedro de Montanegro en Francisco Guevarra, kapiteins op rust. Officieren van Nederlandse 

regimenten in Spaanse dienst werden eveneens niet gespaard van gevangenschap: George 

d’Uyterwijck, Herry Flud, Robert Gliens alias d’Eyer, Guillaume Carré, Herry Jerves, Pieter 

Fiers, Jan Hayon en Martijn Meinarts, vendelkapiteins, en Claude de Lanoy alias La Moterie, 

kapitein op rust en nog anderen.473F

6 Een uitgebreide alfabetische lijst van de Spaanse 

krijgsgevangenen tref je aan bij Commelyn. Volgens hem waren er 35 kapiteins van infanterie 

en cavalerie, 203 luitenants, vendrigs, sergeanten, dons, cavalleros en andere officieren en 

tenslotte 309 gewone soldaten. Hij komt aan een 550-tal krijgsgevangenen, waarvan de 

meeste Spanjaarden en Italianen, weinig Walen.474F

7  Omwille van een duidelijk begrip in de 

voortzetting van mijn verhaal opteer ik om voortaan de krijgsgevangenen van de slag bij 

Nieuwpoort aan te duiden onder de algemene term van Spaanse gevangenen, hoewel er dus 

meerdere nationaliteiten in het Spaanse leger zaten(zie ook hoofdstuk Spaans leger p…).  

De officiële telling van de Staten-Generaal op 4 juli van deze Spaanse gevangenen, die 

werden verzameld in de Oostendse kerk, komt aan iets minder mannen: 520. Men gaf 

opdracht om dit te doen om zo de last van gevangenen uit de handen van de gewone soldaat te 

halen, die in ruil een vergoeding kregen(zie voor meer info bij uitwisseling). De kolonels 

werden te Oostende ontboden om de lijsten van de gevangenen van hun regimenten aan de 

Staten te overhandigen.475F

8  

 

Het totale aantal krijgsgevangenen bedroeg een 520 à 550. Het aanvankelijk aantal was zelfs 

nog groter, de Staatse soldaten hadden immers wraakgevoelens na de slachting bij Leffinge en 

                                                 
6 DUYCK, Nieuwpoort, p 73 
7 COMMELYN, p 209, 217 
8 Res, S-G, XI, p 40; DUYCK, Nieuwpoort, p 76-77 
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gingen daarom op 3 juli binnen Oostende over tot het vermoorden van weerloze 

krijgsgevangenen. Toen Maurits hiervan hoorde, verbood hij dit met harde en strikte bevelen, 

maar ondertussen waren er wel al 30 à 40 slachtoffers gevallen.476F

9 Zonder toestemming van hun 

bevelhebber hadden de soldaten immers het recht niet dit te doen: “Niemand mag enige 

gevangenen doden of op rantsoen(losgeld) stellen of ook naar rantsoen betaald laten 

vertrekken zonder oorlof(toestemming) van de generaal”.477F

10 

 

III. Wat te doen met deze gevangenen? 

 

Een krijgsgevangene was in feite eigendom van diegene die hem had gevangengenomen. 

Vanaf de middeleeuwen werd het de gewoonte om tegen uitwisseling van eigen manschappen 

of bij betaling van losgeld, de vrijheid van een gevangene te verkrijgen.478F

11 Het losgeld bestond 

uit het traktement, meestal een maand loon, plus de teerkosten: de kosten van eten of kleren, 

door de gevangene gemaakt in de gevangenis.479F

12  

 

In de Nieuwe Tijden onderging de behandeling van krijgsgevangenen een humanisering: 

gewonde en zieke militairen die gevangen waren genomen kregen een speciaal vrijgeleide en 

werden met zo min mogelijke formaliteiten terug naar huis gestuurd.480F

13 De gevangenen 

mochten ook niet worden mishandeld om zo een hoger losgeld te krijgen; toch gebeurde dit 

geregeld.481F

14 

 

De overheid ging zich ook meer en meer met de zaken bemoeien. Vanaf de 17e eeuw kwam er 

een grotere controle op de gevangene door de overheid. De gevangenen moesten gemeld 

worden binnen een bepaalde termijn en konden niet vrijgelaten worden zonder toelating.482F

15  

De vijandelijke legers begonnen samen te werken i.v.m. de uitwisseling van gevangenen, 

hetgeen gebeurde in de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf 1599(het eerste cuartel, akkoord, werd 

                                                 
9 DUYCK, Nieuwpoort, p 76  
10 CAU, C., Groot Plakkaatboek, II, in ’s-Gravenhage, 1664, p 170: artikelbrief op militaire discipline(1590), 
artikel 61 
11 WIJN, J.W., Het krijgswezen in den tijd van Maurits, Utrecht, 1934, p 329; REDLICH, F., De Praeda militari, 
Looting and booty, 1500-1815, Vierteljahrschrift fur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, Wiesbaden, 1956, p 32-
33 
12 WIJN, p 333-334 
13 MEERBEECK, L van, La service sanitaire de l’armee espagnole des Pays-Bas a la fin du XVIe et au XVIIe 
siecle, Revue internationale d’histoire militaire 20, 1959, p 493 
14 REDLICH, p 32-33 
15 CAU, Artikelbrief op militaire discipline, 1590, arts 60-61, p 170 
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onderhandeld op 29 oktober 1599 door de Spaanse bevelhebber, de admiraal van Aragon(die 

bij Nieuwpoort gevangen was genomen)) bestond er een officiële overeenkomst tussen Spanje 

en de Staten-Generaal omtrent de wijze waarop men zou omgaan met krijgsgevangenen: deze 

zouden onderdak krijgen en tegen losgeld in vrijheid gesteld worden. Iedere kapitein was 

verplicht om zijn gevangen genomen mannen binnen de 25 dagen vrij te kopen tegen een prijs 

die in overeenstemming stond met zijn rang en de door gevangene gemaakte onkosten tijdens 

zijn gevangenschap. Er bestond een gedetailleerde lijst met de verschuldigde bedragen 

waarbij gesteld werd dat hoe hoger de maatschappelijke functie, hoe hoger het losgeld. Men 

vroeg bijvoorbeeld veel meer voor een hertog dan voor een gewone soldaat. Er werd niet 

geëist dat de soldaten meebetaalden in hun losprijs; anders bestond de kans dat ze naar de 

vijand zouden overlopen. Dit betekende evenwel dat de centrale kas grote inspanningen moest 

doen. In 1588 moesten de Spanjaarden 100 gulden betalen om een overlevende van de 

Onoverwinnelijke Vloot vrij te kopen, terwijl het rond 1600 al 800 à 1500 gulden kostte om 

iemand van de Duinkerkse zeerovers vrij te kopen.483F

16 Ditzelfde systeem was ook werkzaam in 

de Republiek. Normaal gezien konden de gevangenen dus na een korte tijd terugkeren naar de 

Spaanse gebieden of de Republiek. Dit gebeurde echter niet bij de gevangenen van de slag bij 

Nieuwpoort.  

 

De Republiek besloot de gevangenen van de slag bij Nieuwpoort voor een langere tijd vast te 

houden omwille van diverse redenen. Allereerst waren er de wreedheden die de Spanjaarden 

hadden begaan op de 1e juli. Het Spaanse leger had op 1 juli de belofte gedaan met de 

schansen Oudenburg en Snaeskerke(zie hoofdstuk roof ) dat de Nederlandse bezetters van die 

schansen vrij met hun wapens mochten vertrekken. De Spanjaarden hielden zich echter niet 

aan hun belofte en molesteerden de soldaten bij Oudenburg en vermoordden de bezetting van 

Snaeskerke onder het motto ‘het is geen zonde om een belofte aan de ketters niet na te 

komen’. Deze verbreking van de gedane belofte lag erg gevoelig bij het Staatse leger, temeer 

daar de Aartshertog zich persoonlijk aansprakelijk had gesteld voor het naleven van de 

condities. Na de slag schreef de Prins dan ook aan de Aartshertog dat hij de Spaanse 

gevangenen geen ‘quartier’(= vrijlating tegen borgtocht) zou geven.484F

17 

 

Daarnaast zal de beslissing om de gevangenen te houden zijn ingegeven door de Staten-

Generaal die de zaken naar zich toe trok. De Republiek wou van de krijgsgevangenen gebruik 

                                                 
16 PARKER, G., Het Spaanse leger in de lage landen, 1567-1659, Haarlem, 1978, p 167. 
17 DUYCK, slag bij Nieuwpoort, p 50; COX, p 178 
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maken om twee zaken te realiseren: ten eerste een gevangenenruil en ten tweede een mooi 

geldbedrag verzilveren.  

 

Men verlangde een gevangenenruil omdat de Spaanse koning Filips III, (1598 tot 1621), in 

1598 een handelsembargo had uitgevaardigd ten opzichte van de Republiek. Hierop werden 

honderden Nederlandse zeelui in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden gevangengenomen. 

Verder zaten Nederlanders - waaronder soldaten, schippers, bootsgezellen, vissers, burgers, 

ingezetenen, inwoners en dienaars van de Republiek - in Spanje en de Spaanse Nederlanden 

vast in steden, kerkers, schepen, galeien of ergens anders. Deze waren op bevel van de koning 

van Spanje of van aartshertog Albrecht gevangen genomen omwille van de oorlog en niet 

omwille van een particulier delict. Aangezien deze gevangenen van weinig nut waren voor 

Spanje, maar wel voor de Republiek wou men deze ruilen voor gevangenen van de slag bij 

Nieuwpoort. Bovendien kon er omwille van de status en het belang van de Admirante een 

mooi losgeld gevraagd worden voor zijn vrijlating. 485F

18 Men besloot een combinatie te maken 

van enerzijds een uitwisseling van gevangenen en anderzijds het betalen van losgeld voor de 

Admirante. Oldenbarneveldt bracht dit voorstel bij de Staten van Holland in de vergadering 

op 7 augustus 1600 naar voor. De Staten-Generaal volgden snel.486F

19  

  

De Staten-Generaal trokken dus de zaken naar zich toe, hetgeen ook de reden is waarom de 

520 gevangenen niet, zoals naar gewoonte, aan de gewone soldaat werden overgelaten. De 

gevangennemer moest normaliter het losgeld regelen en de vergoeding opstrijken, maar 

aangezien de Staten-Generaal de zaken naar zich trok, kon dit niet, daarom kreeg de soldaat 

een vergoeding van de Republiek. Zo kreeg de gevangennemer van de Admirante, door 

Maurits professioneel toegewezen aan zijn neef Ludwig Günther van Nassau, jongste broer 

van Willem Lodewijk, een vergoeding.487F

20 Ook de soldaat die de Admirante in werkelijkheid 

had gevangengenomen, Johan Mendo, Spanjaard, kreeg een extra-traktement boven de f 15 

per maand in de compangie van Maurits voor het ‘hulpen vangen’ van de admirant in de slag 

bij Nieuwpoort.488F

21  

 

 

 

                                                 
18 DEN TEX, J. Oldenbarnevelt, Dl II, Oorlog, 1588-1609, Haarlem, 1962, p 429-431; COMMELYN, p 216 
19 Res. S-G, XI, 15 augustus 1600; KERNKAMP, J.H., De Handel op de vijand, Utrecht, 1931, II, p 228 
20 Res. S-G, XI, p 389; DUYCK, Journaal, III, p 389; REDLICH, p 32-33 
21 Res. S-G, XI, p 466, resolutie 1 mei 1601 
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IV. Krijgsgevangenen bleven te Oostende of vertrokken  

 

De gevangengenomen soldaten van het Spaanse leger die in de dagen na de slag bij 

Nieuwpoort werden verzameld en geteld te Oostende, kan men grofweg opdelen in 2 groepen: 

een deel dat te Oostende bleef en een ander deel dat vertrok. 

 

Het deel dat in Oostende bleef, omvatte ongeveer 150 gevangenen die men wilde gebruiken 

als ruilmiddel voor Staatse soldaten die door de Spanjaarden waren gevangengenomen.489F

22 Zo 

werd bijvoorbeeld op 14 juli Martijn Meinarts, kapitein van de vijand, geruild voor de Staatse 

kapitein Daem Verhorst die in Brugge werd vrijgelaten.490F

23 Andere gevangenen liet men in de 

dagen na 2 juli vrij, naar mijn vermoeden als een gevolg van een adellijke krijgsmanscode die 

Maurits naleefde. Een deel van het gevolg van aartshertog Albrecht, bevelhebber van het 

Spaanse leger en zelf ternauwernood ontsnapt aan krijgsgevangenschap, was 

gevangengenomen: graaf Carle Refin, Don Diego de Gusman, Artus de Croy en Mortier zijn 

page; doktor Andrea Medecijn; Estevan de los Rays , Don Piedro de Monte Major en Ian 

Verdugo, edelen van de aartshertog, veel van zijn hellebaardiers, enkele religieuzen en Jacob 

van Schoonhoven en Jaques du Pouselle, officieren van het geschut. Dit gevolg werd op 7 en 

8 juli vrijgelaten uit Oostende en vertrok naar Blankenberge of Brugge. De Admirante van 

Arragon moest wel de afkoopsom op zich nemen. 491F

24 Ten derde werden in Oostende tevens 

gevangenen vastgehouden omdat ze er op gebied van gezondheid te erg aan toe waren. Ze 

dienden eerst te worden verzorgd en genezen, onder andere door Hans van Rugenwolde 492F

25, 

chirurgijn in dienst van lande en door Adriaen Sararoomen493F

26, een andere chirurg van de 

Generaliteit. Hij kreeg 100 d. voor de levering van medicamenten aan vijandelijke soldaten in 

de slag bij Nieuwpoort. Nadat de gewonde soldaten waren opgeknapt werden deze 

onherroepelijk naar hun gevangenissen gestuurd.494F

27  

 

Het grootste deel van de krijgsgevangenen vertrok echter uit Oostende. Er was daar 

waarschijnlijk geen plaats voor zoveel gevangenen en men wou hen waarschijnlijk ook niet 

zo dicht bij hun krijgsmakkers in Vlaanderen laten zitten. De gevangenen werden daarom 

                                                 
22 COMMELYN, p 210 
23 DUYCK, Nieuwpoort, p 88 
24 DUYCK, Nieuwpoort, p 73, 80; TEN RAA, Staats leger, II, p 223; COMMELYN, p 217 
25 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen, lande, nr 270, p 257 
26 Res S-G, XI, p 446 
27 COMMELYN, p 217  
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naar veiliger gebieden gebracht. De Staten-Generaal gaf op 6 juli bevel om de gevangen 

Admirante van Arragon alsook de belangrijkste militairen en ongeveer 350 gewone soldaten 

vanuit Oostende te verschepen naar Holland, Utrecht en Zeeland. De belangrijkste 

gevangenen gingen op oorlogsschepen, de andere in ledige schepen met als begeleiders enkele 

musketiers. Men gebruikte twee ‘smalscepen’ met 70 à 80 gevangenen per schip. De 

admirante werd met andere belangrijke personen getransporteerd met het oorlogsschip ‘de 

Fortune’ dat deel uitmaakte van een convooi van drie oorlogsschepen. De uittocht vond plaats 

op de 7e juli, want de dag ervoor was het windstil.495F

28 De gevangenen bereikten Vlissingen op 8 

juli, waar ze de Gecommitteerde Staten van Zeeland aantroffen. Diezelfde dag nuttigden ze 

een maaltijd samen met de Admirante in de herberg ‘Lantrecht’, eigendom van Anthonij 

Brouckaert.496F

29 

 

Een tweede lading van zo’n 80 à 100 van de voornaamste krijgsgevangenen vertrok op 10 juli 

naar Holland, Zeeland en andere gewesten. Het ging om genezen krijgsgevangenen of 

krijgsgevangenen die men had achtergehouden om te wisselen, maar die uiteindelijk toch niet 

voor dit doel waren gebruikt. Deze gevangenen werden zo ordelijk verdeeld door de Staten-

Generaal: de provinciën Holland, Zeeland en Utrecht mochten deze gevangenen naar eigen 

inzicht verdelen over de steden.497F

30  

 

Een derde en laatste lading kwam er toen het Staatse leger eind juli en begin augustus 

Vlaanderen definitief verliet en de laatste overgebleven gevangenen uit Oostende met zich 

meenam. Deze gingen waarschijnlijk vooral naar Holland, want toen de heren Vanden 

Tempel en fiscaal Duyck persoonlijk aan Zeeland kwamen vragen om ongeveer 57 

gevangenen op te nemen, antwoordden deze dat dit niet mogelijk was.498F

31 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Res S-G, XI, p 41; DUYCK, Nieuwpoort, p 78,80 
29 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 280, p 263 
30 Res S-G, XI, p 41-42 
31 ZA, St v.Z, nr. 474 
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V. Verdeling gevangenen over de Republiek der Verenigde 

Provinciën 

 

A. Republiek 

 

De eerste lading krijgsgevangenen arriveerde te Vlissingen(zie verder Vlissingen als 

knooppunt) op 8 juli, vanwaar ze verder werden verdeeld over de provinciën Zeeland, Utrecht 

en Holland. Dit gebeurde aan de hand van een lijst van verdeling, die terug te vinden is bij de 

Resoluties van de Staten-Generaal en ook bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland. 

 

Lijst met repartitie van de gevangenen over Zeeland, Utrecht en Holland op 6 juli499F

32 

Haarlem 25 

Leiden 25 

Amsterdam 50 

Rotterdam 20 

Gouda 20 

Hoorn 20 

Enkhuizen 20 

Alkmaar 20 

Schiedam 12 

Dordrecht 25 

Delft 25 

Den Haag 10 

Middelburg 25 

Sirxzee = Zierikzee 20 

Goes 15 

Vere 15 

Utrecht 40 

Bergen op Zoom 8 

  

Totaal: 395

                                                 
32 Res, S-G., XI, p 41-42; ZA, St.v.Z., nr 1630, p 223, 9 juli 



 

166

 

 

Deze lijst toont ons hoe de verhoudingen in de Republiek lagen. Het gewest Holland ving de 

meeste gevangenen op(272 van de 395) in de meeste steden(12 van de 18 steden), terwijl 

Amsterdam de enige stad was die 50 gevangenen opving. Het lijkt logisch aangezien een 

grote stad met veel inwoners zoals Amsterdam, ook beter is uitgerust met een groter 

gevangenissysteem. Hierdoor valt te verklaren dat Utrecht, als één van de grotere steden, ook 

een groot aantal gevangenen opving.  

De redenen waarom Holland zoveel gevangenen opnam, zijn divers. Allereerst was Holland 

het meest verstedelijkte gewest in de Republiek Het is duidelijk dat Holland het kerngewest 

was en Amsterdam de belangrijkste stad in de Noordelijke Nederlanden. Aangezien 

krijgsgevangenen werden opgesloten in stedelijke gevangenissen is het logisch dat een gewest 

met veel steden ook veel gevangenen kon opnemen. Verder was Holland het centrum van de 

Republiek. De steden lagen veraf van vijandelijkheden en liepen bijgevolg praktisch geen 

risico aangevallen te worden om zodoende de krijgsgevangenen de kans te geven terug te 

keren naar hun leger.  

De randgebieden van de Republiek werden bijna geheel overgeslagen; enkel de grote steden 

kwamen in aanmerking voor de opvang van gevangenen, vandaar dat slechts één stad uit de 

periferie van de Republiek, Bergen op Zoom, enkele gevangenen opnam. 

 

B. Zeeland 

 

Het aandeel van Zeeland is duidelijk minder, maar toont wel aan dat Zeeland het tweede 

machtigste kerngebied was in de Republiek. De steden van Zeeland: Middelburg, Zierikzee, 

Veere en Goes(geel geaccentueerd) namen volgens de lijst 75 gevangenen op, maar klopt dit 

wel?  

 

Middelburg kreeg 66 gevangenen, dit valt af te leiden uit een betaling aan Philips Grindet, 

provoost(= gerechtsdienaars, politieofficieren500F

33) van Vlissingen, voor het vervoeren van 66 

Spanjaarden naar Middelburg. Diezelfde Philips ging, na de 66 krijgsgevangenen te hebben 

afgeleverd in Middelburg, voort naar Zierikzee om er daar 20 af te zetten.501F

34 Zierikzee kreeg 

                                                 
33 SCHULTEN, C.M., Prins Maurits, 1567-1625, legerhervormer en vernieuwer van de krijgskunde, of 
trendvolger?, Armamanetaria jaarboek legermuseum 35(2000), p 8 
34 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 270, p 362v - 363v 
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op de 18e juli nog eens 10 gevangenen over de vloer, hetgeen het aantal op 30 brengt.502F

35 De 66 

Spanjaarden in Middelburg bleven niet lang samen, want 18 werden er doorgestuurd naar 

andere steden. Er bleven er uiteindelijk ongeveer 50(48) over in Middelburg. Dit cijfer wordt 

bevestigd door een bewijs van betaling aan Joos Janssen Kerff, schipper te Middelburg, die 51 

Spanjaarden uit Middelburg - betrokken bij de gevangenenruil - moest transporteren(zie 

later).503F

36 De 18 doorgestuurde gevangenen uit Middelburg werden opgehaald door Vincent 

Adriaens, provoost te Veere, die er 10 aan de magistraat van Goes moest leveren en 8 in de 

stad Veere.504F

37 Diezelfde provoost Vincent Adriaenss van Veere had eerder op 9 juli 15 

gevangenen opgehaald uit Vlissingen om ze naar Veere te brengen.505F

38 Er zouden dus 23 

gevangenen in de gevangenis van Veere moeten zitten, wat bevestigd wordt door een 

rekening van Jacob de Conick, cipier te Veere. Hij werd voor het onderhoud van 23 Spaanse 

gedetineerden uit Oostende, betaald door tresorier Valcke.506F

39 Diezelfde bovengenoemde 

Vincent Adriaenss, moest ook op 11 juli vanuit Middelburg enkele gevangen Spanjaarden 

begeleiden naar Goes en Bergen op Zoom, maar spijtig genoeg zijn hieromtrent geen 

aantallen weergegeven in de bronnen.507F

40 De verschillende bronnen geven dus de volgende 

verdeling weer: 

 

Lijst met verdeling van gevangenen over Zeeland 

Stad Aantal gevangenen volgens 

Zeeuwse bronnen 

Volgens repartitie  

Staten-Generaal 

Middelburg 48/51 25 

Zierikzee 30 20 

Goes 10 15 

Veere 23 15 

   

totaal 111 75 

 

De cijfers in de Zeeuwse bronnen liggen duidelijk hoger dan op de officiële lijst, maar dit was 

te verwachten. De officiële lijst van de Staten-Generaal is opgesteld op 6 juli en hield geen 

                                                 
35 ZA, St v.Z, nr 1630, p 226-226v 
36 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 280, p 210 
37 ZA, St v.Z, nr 1630, p 226-226v; Z.arch, St v.Z, nr. 474 
38 ZA, St v.Z, nr 1630, p 222v 
39 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 270, p 362v - 363v 
40 ZA, St v.Z, nr 1630, p 224 
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rekening met de tweede lading krijgsgevangenen die later uit Oostende aankwam. De 

aantallen van de krijgsgevangenen die effectief in de Zeeuwse gevangenissen zaten zijn 

hierdoor groter, want de gevangenissen bevatten niet enkel de eerste zending van de Staten-

Generaal, maar de verschillende zendingen van krijgsgevangenen. Verder is de verdeling in 

Zeeland net als in Holland logisch. De grootste en belangrijkste stad, Middelburg, met een 

bevolking van rond de 15.000 inwoners508F

41 in 1600, nam het meest gevangenen op. Zierikzee 

nam niet zoveel minder gevangenen op, hoewel het veel minder inwoners had dan 

Middelburg. Dit is misschien te verklaren doordat het een bekend Gravensteen of gevangenis 

had, geschikt om veel gevangenen op te nemen en omdat het de verst van Vlaanderen 

verwijderde plaats in Zeeland was.509F

42 Het valt op dat Goes minder gevangenen opnam dan in 

de officiële lijst. Er zaten in werkelijkheid meer gevangenen in Goes, maar de latere 

toezendingen van gevangenen geven geen details over het aantal. 

In totaal nam Zeeland 111 gevangenen op uit de Slag bij Nieuwpoort op en indien men de 42 

gevangenen van de Canariën(zie Vlissingen als knooppunt) meerekent, kom je aan 150 

krijgsgevangenen die in Zeeuwse gevangenissen waren opgeborgen. 

 

VI. Vlissingen als knooppunt 

 

Wat opvalt, is dat Vlissingen niet in de lijst voortkomt; het is nochtans de Nederlandse haven 

die het dichtst bij Oostende ligt.  

 

Een reden waarom Vlissingen geen gevangenen opnam, is misschien te zoeken in de expeditie 

naar de Canarische eilanden en Sao Tomé. In mei 1599 was een vlootexpeditie(een Zeeuws-

Hollandse vloot bestaande uit 73 schepen en 8 000 man) vertrokken naar de Canarische 

eilanden en Sao Tomé. Deze onderneming was een tegenreactie op het besluit van de Spaanse 

koning tot beslaglegging op alle Nederlandse schepen in de Spaanse havens en het 

afgekondigde handelsverbod tussen Spanje en de Republiek. De expeditie stond bekend als 

verlieslatend, maar kwam toch begin 1600 met buit, onder andere vele Spanjaarden, 

waaronder als belangrijkste de gouverneur van San Tomé, terug naar het vaderland.510F

43  

                                                 
41 VLIET, A.P. van, Vissers en oorlogstijd: de Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648, Middelburg, 2003, p 
21 
42 LOKKER, J.M.J., Geschiedenis van het ’s Gravensteen van Zierikzee, uit: Schouwens badcourant, s.l.,  
p 207-8 
43 LOO, I.J. van, Als mieren op de Spaensche kust: De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Tachtigjarige oorlog, 1572-
1648, Leiden, 1995, p 29-31; ZANDVLIET, K., ed, Maurits prins van Oranje, Amsterdam, 2000, p 320 
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Deze expeditie bracht dus bij haar terugkeer gevangenen met mee van wie vele in de 

strafinstelling van Vlissingen terechtkwamen. Dit is misschien de reden waarom de 

krijgsgevangenen uit Vlaanderen er niet meer bij konden. Dit lijkt in eerste instantie te 

kloppen. De gouverneur van Vlissingen, Sir Sidney, vroeg immers op 15 juli om 42 gevangen 

Spanjaarden uit de Canariën, die daar zaten sinds de lente van 1600, ergens anders in Zeeland 

onder te brengen om waarschijnlijk plaats maken in zijn gevangenis voor de vele gevangenen 

die uit Vlaanderen aankwamen in Vlissingen, meestal voor slechts enkele dagen, in 

afwachting van hun transport of bij problemen. Vlissingen werd daarom niet opgenomen in de 

lijst, omdat de gevangenen er maar voor een erg korte periode verbleven en Vlissingen 

beschouwd werd als verdeelcentrum. Het probleem van de gouverneur van Vlissingen werd 

trouwens redelijk laat opgelost. De Staten van Zeeland besloten maar op 26 juli om de 

gevangen Spanjaarden in Vlissingen te verdelen: 12 werden naar Zierikzee gezonden, twaalf 

naar Veere, zes naar Goes en twaalf bleven er te Vlissingen. Dit besluit werd uiteindelijk pas 

uitgevoerd op 2 augustus 1600. 511F

44  

 

 

Het ‘gevangenhuys’ te Vlissingen, 17de eeuw512F

45 

                                                 
44 ZA, St v.Z., gedrukte notulen, 1600, p 128 en 130; ZA, St v.Z, nr 1630, p 238 
45 SMALLEGANGE, M., Cronyk van Zeeland, Middelburg, 1696, ZA, Collectie KZGW, Zel. Ill. II-1217 



 

170

 

Vlissingen moest dus in die dagen vol bedrijvigheid geweest zijn, want zowel Zeeuwse 

gevangenen als die van de andere provinciën dienden er te passeren. De krijgsgevangenen van 

Holland werden door de equipagemeester van Vlissingen, Cornelis Claeyssen, overgebracht 

in schepen die bekwaam waren om naar Holland te varen en diezelfde gevangenen van eten te 

voorzien. Zo kregen 130 gevangen Spanjaarden op weg naar Holland op de 10e juli via de 

commis Melkebeke 130 broden van 6 sch grt, 130 pond Hollandse kaas en 3 tonnen bier. 

Diezelfde Melkebeke diende enkele dagen later, op 17 juli, hetzelfde te doen voor 94 

gevangen Spanjaarden komende uit Oostende met bestemming Holland.513F

46 

De transportschepen werden bewaakt door 30 à 35 soldaten die de gouverneur van Vlissingen, 

heer Sidney, moest meegeven. Deze 35 Engelse soldaten evenals een sergeant werden 

hiervoor later vergoed via ontvanger-generaal Valcke, die Cornelis Claessen hiertoe opdracht 

gaf. Toen alles in orde was gebracht in Vlissingen, voeren de schepen verder naar Dordrecht, 

waar de gevangenen voor Holland verder werden verdeeld.514F

47 

 

Vlissingen diende ook als verdeelcentrum voor de krijgsgevangenen op de repartitie van 

Zeeland. De Zeeuwse provoosten (= gerechtsdienaars, politieofficieren515F

48) werden in die dagen  

aangeschreven om zich naar Vlissingen te begeven en er de gevangenen op te halen. Zo werd 

ook Vincent Adriaenss, provoost van Veere, aangeschreven op 9 juli door de Staten van 

Zeeland om zich snel per schip te begeven naar Vlissingen om 15 gevangenen mee te 

nemen.516F

49 Diezelfde Vincent Adriaenss moest ook op 11 juli vanuit Middelburg enkele 

gevangen Spanjaarden begeleiden naar Goes en Bergen op Zoom.517F

50 De provoost van 

Vlissingen, Philips Grindet, vervoerde 86 Spanjaarden naar Middelburg en Zierikzee. 

Diezelfde persoon vervoerde ook later de 42 gevangenen van de Canariën(zie hierboven) naar 

Veere, Zierikzee en Goes. De provoosten deden dit werk niet kosteloos. De Staten van 

Zeeland betaalden hen voor het geleverde werk via de ontvanger-generaal Valcke.518F

51 

 

 

 

 

                                                 
46 ZA, St v.Z, nr. 474; ZA, Rekenkamer C, commies-superintendent, nr 14480, p 122-122v 
47 ZA, St v.Z, nr. 474; ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 270, p 321; ZA, St v.Z, nr 1630, p 222v 
48 SCHULTEN, Prins Maurits in Aramataria 2000, p 8 
49 ZA, St v.Z, nr 1630, p 222v 
50 ZA, St v.Z, nr 1630, p 224 
51 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 270, p 362v - 363v 
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VII. Wie waren de gevangenen in Zeeland?  

 

De namen van Spaanse krijgsgevangenen in de Zeeuwse gevangenissen, duiken bijna nergens 

op. Commelyn heeft nochtans wel een uitgebreide alfabetische lijst van alle gevangenen van 

Nieuwpoort met hun rang en hun compagnie weer, maar niets over de plaats waar ze naartoe 

werden gebracht.519F

52 De Zeeuwse bronnen helpen ook niet. Lijsten met namen van 

Spanjaarden, die er zeker moeten zijn geweest, zijn niet terugtevinden in het Zeeuwse archief. 

Het is dus moeilijk te zeggen of er zich in Zeeland belangrijke officieren of 

hoogwaardigheidbekleders bevonden, die gevangengenomen waren in de slag bij Nieuwpoort. 

De enige grote naam die de Zeeuwen in bewaring hielden te Middelburg was de gouverneur 

van San Thomé, don Fernando (of Hermanu) de Menesis et Pise, edelman uit Portugal, die 

was meegevoerd uit de expeditie naar de Canarien van april 1600.520F

53 De cipier van Middelburg 

moest ervoor zorgen dat hij niet al te veel contact had met andere gevangenen. 521F

54  

 

VIII. Verzorging 

 

De krijgsgevangenen werden door de provoosten opgehaald en daarna afgeleverd aan de 

stedelijke gevangenissen waar ze werden opgesloten.522F

55 Daar namen de cipiers de zorg voor de 

krijgsgevangenen op zich. Zij voorzagen de gevangenen van al het nodige, zoals eten en 

kledij. Andere verzorging werd ook voorzien; zo werd de cipier van Middelburg opgedragen 

de gevangenen indien nodig van medicijnen te voorzien, vermits men er alle belang bij had 

dat de gevangenen niet stierven, anders kon men het traktement niet innen. Het traktement 

was de vergoeding die per dag diende te worden betaald aan de cipier voor zijn kosten in de 

verzorging van de gevangenen. Het traktement van de Spaanse gedetineerden bedroeg 4 

stuivers per dag.523F

56 Dit bedrag kon de gevangene pas betalen bij zijn vrijlating, vandaar dat in 

de tussentijd geld werd voorgeschoten aan de cipier door de Staten van Zeeland.  

 

                                                 
52 COMMELYN, p 200-209 
53 Res S-G, XI, p 20, 12 april 
54 ZA, St.v.Z, nr. 474 
55 WIJN, p 334 
56 ZA, St v.Z, nr. 474, 20 juli 
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Zo verkregen Charles Dujardijn, de cipier van s-Gravensteen(ook wel het Steen of Pijnhuis = 

gevangenis) 524F

57 te Middelburg en Joris Lauwerissen, cipier te Terneuzen rond de 10e september 

de som van 20 pd 14 sch grt Vl van de Staten van Zeeland voor de verzorging van de 

gevangenen.525F

58 De kosten liepen snel op. Diezelfde Charles Dujardijn kreeg op 10 november 

1600 een betaling van 100 pd Vl. De cipier te Veere kreeg diezelfde dag voor het onderhoud 

van Spaanse gevangen 200 rijnse guldens.526F

59 De cipier van Vlissingen, Hans van Horick, had 

blijkbaar de meeste gevangenen(onder andere door Vlissingen als knooppunt), want hij kreeg 

in de zomer van 1600 tweemaal, 100 pd Vl voor het bewaken van gevangen Spanjaarden.527F

60  

 

De verzorging werd zelfs te goed uitgevoerd, zodat de Staten van Zeeland op 18 juli een 

bericht stuurden aan de steden waar Spanjaarden gevangen zaten. Het was de Staten ter ore 

gekomen dat de Spanjaarden buiten alle “…ordre en zonder noot” worden voorzien, meer om 

te tonen hun “…pertialiteit  en factien dan om enige geordoneerde aelmoesen te doen”. 

Hiermee moesten de steden ophouden want daarmee brachten ze grote schade toe aan het 

land.528F

61  

 

Al de (goede) zorgen voor de gedetineerde konden niet verhullen dat deze van zijn vrijheid 

beroofd was. Het is dan ook geen wonder dat er ontsnappingspogingen waren. Zo probeerde 

een gevangen Franse soldaat, Chandres, uit de gevangenis van Middelburg te ontsnappen. Hij 

werd echter ‘bij geluk’ terug opgepakt op de weg naar Arnemuiden op 22 juli door Heyndrick 

vander Voort, die hiervoor zelfs een kleine vergoeding van 2 pd Vl kreeg van de Staten van 

Zeeland.529F

62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 HINDERKS, Tuchtelingen, geschiedenis gevangwezen, in: De wete, gedaan aan de leden van de 
Heemkundige kring Walcheren, 2005, jrg. 34, nr 3, p 14 
58 ZA, St v.Z, nr. 474  
59 ZA, St v.Z, nr. 474; ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 270, p 362v 
60 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen water, nr 6330, p 100 
61 ZA, St v.Z, nr 1630, p 226v, 231 
62 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 270, f 356 
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IX. Uitwisseling  

 
A. Particuliere wisseling 

 

De Staten-Generaal hadden zoals hierboven reeds vermeld, beslist om de gevangenen te 

houden voor een grootschalige ruiloperatie. Deze beslissing van de Staten-Generaal sloot niet 

uit dat de andere manier van uitwisseling, de particuliere, niet geschiedde. Deze particuliere 

wissels werden door het Zeeuwse Statencollege en de Zeeuwse Admiraliteiten gestimuleerd 

omdat de Staten van Zeeland veel sneller de druk van de dorps- en stadsbesturen voelden, die 

zo snel mogelijk hun gevangengenomen burgers terug wilden hebben, hoewel de Staten-

Generaal het niet graag zag gebeuren.530F

63 Voor die ruil werden enkele Spaanse gevangenen 

gebruikt, die na de slag bij Nieuwpoort in Zeeland waren beland. Zo zien we op 15 augustus 

1600 dat aan Bauwe Reyntgemis, de vrouw van Mr Amme, die op de galeien van Sluis zat, 

enkele gevangen Spanjaarden werd geven om haar man daartegen te wisselen. Op 25 

september kwam dezelfde vraag aan Zeeland vanwege de moeder van Ivan Clanwatt die op de 

galeien vastzat. Zij wilde via een uitwisseling haar zoon Ivan vrij krijgen.531F

64  

Het is niet duidelijk of bij deze gevallen de vrijlating van de gevangenen werd verkregen, 

maar de uitwisselingen bij andere gevangenen had wel grote kans op succes. Zo werden op 26 

juli twee Spanjaarden uit de gevangenis van Vlissingen vrijgelaten tegen twee burgers van 

Vlissingen.532F

65  

 

B. Onderhandelingen 

 

De particuliere uitwisselingen waren kleinschalig en vroegen ook weinig voorbereiding. Dit 

was totaal niet het geval met de door de Staten-Generaal geleidde gevangenenruil. Men begon 

vrij snel (op 21 augustus) met onderhandelingen omtrent de ruil van de gevangenen van 

Nieuwpoort met de Admirante. Het traktement van de gevangenen van de vijand werd door 

de Staten-Generaal vastgesteld op vier stuivers per dag, hetgeen de Admirante en de 

gevangenen op eigen kosten dienden te vergoeden(zie de verzorging door cipier, hierboven).533F

66  

                                                 
63 VLIET, vissers in oorlogstijd, p 150 
64 ZA, St v.Z, nr. 474 
65 ZA, St v.Z., gedrukte notulen, 1600, p 131 
66 Res S-G, XI, p 54; COMMELYN, p 215 
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Een akkoord met de Admirante die gevangen zat op het slot van Woerden, verkreeg men rond 

20 januari 1601.534F

67 Admirantes borg was gesteld op 75.000 gulden rekening houdend met de 

hoeveelheid vrijgelaten gevangenen en zijn eigen afkoopsom van 23.000 gulden.535F

68  

De onderhandelingen verliepen niet al te vlot en namen veel tijd in beslag omdat de 

toestemming vereist was van de Spaanse koning en de aartshertog die zich op lange 

tijdrovende afstanden van de Republiek bevonden. Toen alles in orde was, volgden dan de 

onderhandelingen over de borgsom. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voortdurende 

geldnood in de Spaanse gewesten vast ook tot extra vertragingen zal geleid hebben. Er 

werden na het akkoord kopieën van het traktaat van uitwisseling verspreid door de gewesten 

over de kustplaatsen. Er moest een lijst worden opgesteld van vermiste zeelieden en andere 

Nederlanders die naar men vermoedde gevangen zaten in het Spaanse rijk of op Spaanse 

galeien. Dorps- en stadsbesturen dienden binnen een vastgelegde termijn aan de Staten van 

Zeeland door te geven hoeveel inwoners bij de vijand gevangen zaten. De steden moesten ook 

meedelen hoeveel vijandelijke gevangenen zij in hun bezit hadden.536F

69  

 

C. De krijgsgevangenenruil te Lillo in 1601 

 

Uiteindelijk was alles in kannen in kruiken en werd eind maart 1601 alles in gereedheid 

gebracht voor de uitwisseling. De gevangenen werden verzameld waaronder de belangrijkste 

gevangene van Zeeland, de gouverneur van San Tomé, die door de Staten-Generaal werd 

betrokken bij onderhandelingen met de Admirante. Zeeland werd verzocht op 24 januari de 

gouverneur naar Den Haag te brengen om naar Woerden te worden gebracht om de 

Admirante gezelschap te houden. Zeeland volgde dit verzoek niet direct want ze wilden de 

deze belangrijke man liever in hun bezit houden. De Staten-Generaal moesten op 8 maart nog 

eens schrijven, met het dringend verzoek hem direct te zenden. Het is niet duidelijk of hij dan 

wel degelijk naar Holland is vertrokken. Wat wel duidelijk is dat hij een van de deelnemers 

was bij uitwisseling te Lillo in april 1601.537F

70 

De andere krijgsgevangenen uit Zeeuwse en Hollandse gevangenissen werden na alle 

formaliteiten op transportschepen gezet onder begeleiding van een binnenschip naar 

Lillo(Staatse schans, dichtst bij Antwerpen, zie kaart p 40). Er werd hierop toezicht gehouden 

door vertegenwoordigers namens de Staten van Holland en Zeeland. De bekende Anthonis 

                                                 
67 Res S-G, XI, p 372 
68 BEEN, p 17; COMMELYN, p 215 
69 DEN TEX, 429-431; BEEN, p 13; COMMELYN, p 215; VLIET, Vissers in oorlogstijd, p 152 
70 Res S-G, XI, p 373, 390; COMMELYN, p 216 
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Duyck was zelf persoonlijk aanwezig bij de uitwisseling van de gevangenen tussen 9 en 13 

april 1601. Voor Zeeland reisde op 3 april 1601 de Middelburgse schepen Jan Engelssen naar 

Lillo om zich daar bij twee andere vertegenwoordigers te voegen.538F

71 De Spaanse gevangenen, 

tussen de 300 à 400, vooral uit de Zuidelijke Nederlanden, werden verzameld te Antwerpen, 

waar ze wachtten op uitwisseling.539F

72 

 

Deze uitwisseling van gevangenen verliep niet zonder problemen, op het laatste moment 

maakten de Staten van Zeeland bezwaar. Ze wilden hun gevangenen houden tot hun cipiers en 

provoosten zouden zijn betaald en stuurden daarom geen gevangenen niet op de afgesproken 

dag van uitwisseling, 3 april, naar Lillo. Daarop werd door de Staten-Generaal op 7 april nog 

eens flink aangedrongen de gevangenen naar Lillo te sturen.540F

73 De Zeeuwen gaven uiteindelijk 

toe en stuurden op 14 april 1601 hun gevangenen, zo bracht met Joos Janssen Kerff, schipper 

te Middelburg, 51 Spanjaarden uit Middelburg naar Lillo.541F

74 Er werden ook uit andere 

Zeeuwse plaatsen Spaanse gevangenen naar Lillo gestuurd. Er vertrok een schip uit 

Zierikzee542F

75 en uit Veere waren vier schippers betrokken bij de uitwisseling. Dit duidt er echter 

niet op dat er zoveel gevangenen zaten te Veere, vermints de schepen naar Holland dienden te 

varen om gevangenen op te halen.543F

76 Al deze schepen keerden de 17e juli terug met 

Nederlanders, die de Spanjaarden hadden vrijgelaten. Het uitstel van Zeeland zorgde ervoor 

dat de schepen langer met de Spaanse gevangenen zaten opgescheept. Hier was niet op 

gerekend en bijgevolg waren er niet genoeg levensmiddelen aan boord. Daarom werd, onder 

andere Pieter Reijgersberg, equipagemeester te Veere, belast met het leveren van vivres aan 

de gevangen Spanjaarden. 544F

77  

 

D. De Admirante bleef nog even in de Republiek 

 

De Admirante zelf liet men nog niet los. De Republiek wou het onderste uit de kan te halen; 

zo probeerde men onder andere vredesonderhandelingen te bekomen via de Admirante in 

april 1601, maar deze leidden echter tot niets.545F

78 Later hield men de hoge Spaanse edelman 

vast omdat de Republiek zo lang mogelijk wou profiteren van de goede 
                                                 
71 VLIET, Vissers in oorlogstijd, p 152; Res S-G, XI, p 389 
72 Res S-G, XI, p 386; BEEN, p 16 
73 Res S-G, XI, p 387 
74 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 280, p 211v 
75 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 280, p 211v 
76 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 280, p 213v 
77 ZA, Rekenkamer C, Ont-gen lande, nr 280, p 229 
78 BOR, XXXVII, 55 d. 
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onderhandelingspositie dankzij zijn gevangenschap waarin de Republiek zich bevond. De 

Admirante zelf probeerde het beste te maken van zijn verblijf in de Republiek. Hij werd goed 

bewaakt, maar was niet in afzondering: hij ontving gasten en bezocht die ook. Zo bracht hij 

begin september 1601 een bezoek aan de hertog van Holstein, broer van de koning van 

Denemarken, die op kosten van de Republiek verbleef in het huis van Hohenloo, een generaal 

van het Staatse leger.546F

79 De Admirante mocht ook samen met een heel aantal hooggeplaatste 

gasten van de Republiek(zoals de Franse gezant, de bovengenoemde broer van de Deense 

koning, Duitse en Franse edelen en officieren) plaatsnemen met Maurits in de zeilwagen, 

ontworpen door Simon Stevin, om een tochtje te maken langs het strand van Scheveningen tot 

Putten in mei 1602.547F

80  

 

Pas toen de Admirante, niet meer van de jongste, last begon te krijgen van zijn gezondheid en 

de vrees bestond dat hij zou overlijden werd een akkoord gesloten op 14 mei 1602 te  

’s-Gravenhage tussen de Republiek en Spanje. Men legde toen het losgeld voor elke militaire 

rang vast, hetgeen als basis werd gebruikt voor latere krijgsgevangenen.548F

81 Mendoza werd op 

29 mei 1602 vrijgelaten en arriveerde te Antwerpen als een vrij man.549F

82 Hierna werd hem het 

bevel gegeven over het aan de gang zijnde beleg van Oostende(1601-1604), waar hij niet erg 

succesvol was en toen er nog de val van Grave en de muiterij van zijn troepen bijkwam, viel 

hij in ongenade. Hij kreeg in 1602 het bevel terug te keren naar Spanje en werd vervangen als 

bevelhebber door de meer succesvolle Ambrogio de Spinola die Oostende wel veroverde in 

1604.550F

83 Mendoza werd bij zijn terukomst te Madrid met weinig enthousiasme ontvangen. Hij 

werd uit het Hof geweerd en moest zelfs twee jaar wachten voordat hij een toelage ontving 

voor bewezen diensten. Hij was blijkbaar erg spilziek en bracht meer dan vijf jaar in de 

gevangenis door wegens schulden. Hij werd door tijdgenoten vergeleken met Don Quijote: 

zijn bewogen leven was gevuld met avonturen, maar ook met vervolgingen en processen.551F

84  

 

De gemaakte beloftes van Spanje ten opzichte van de Republiek werden wel gerespecteerd; 

want enkele maanden na zijn vrijlating kwam een tweede lading gevangenen ditmaal uit 

                                                 
79 Res. S-G, XI, 519: Duyck, III, 145 
80 ZANDVLIET, Maurits, p 245; BEEN, p 15; COMMELYN, p 216 
81 REDLICH, p 34-35; TEN RAA, Het Staatsche Leger, II, p 223 
82 BEEN, p 16; DEN TEX, p 434; COMMELYN, p 215; BOR, XXXVII, 57a; DUYCK, Journaal, III, 365; TEN 
RAA, Staats leger, II, p 223 
83 DEN TEX, p 450; TEN RAA, Staats leger, dl II, p 70 
84 DUERLOO & THOMAS, p 77 
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Spanje aan in de Republiek, namelijk 400 bevrijde galeislaven.552F

85 

 

X. Conclusie 

 

Met de vrijlating van de Admirante kwam een eind aan gevangenschap van de laatste 

krijgsgevangene uit de slag bij Nieuwpoort. De gevangenissen zouden echter nog voor een 

tijdje vol zitten met gevangenen. Pas op het eind van de Tachtigjarige Oorlog zullen deze 

leeglopen. 

                                                 
85 GROOTS, H. de, Nederlandtsche Jaarboeken en Historien, vert. Joan Goris, Amsterdam, 1681, p 440 
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Hoofdstuk 7: Spaanse Leger 
 

Dit korte hoofdstuk wil na de uitgebreide uitleg over het Staatse leger, de andere zijde, meer 

bepaald die van de Spaanse vijand wat uitgebreider belichten. Dit aan de hand van eerder 

behandelde hoofdstukken, maar ditmaal vanuit Spaans standpunt. Deze onderwerpen 

omvatten de organisatie, voedsel, bewapening, transport, gewonden en gevangenen van het 

Spaanse leger rond 1600. Dit zal telkens heel summier gebeuren aan de hand van literatuur en 

slechts af en toe verweven met de expeditie naar Vlaanderen van Maurits. 

 

I. Organisatie Leger 

 

Het oppercommando en de structuur van het leger van de opstandelingen, alsook deze van het 

koninklijke Spaanse leger kwamen in hoge mate overeen zowel voor als tijdens de opstand.553F

1 

 

Dit koninklijke leger, gegroeid uit het Habsburgse leger, telde rond 1600 ongeveer 60.000 

man infanterie en ca. 2400 cavaleristen. Er waren van die 60.000 ongeveer 50.000 man als 

garnizoen gestationeerd in ruim 20 versterkte steden en schansen verspreid over de 10 

gewesten van de Zuidelijke Nederlanden die nog onder Spaanse heerschappij stonden. Het 

veldleger bestond uit 10.000 man.554F

2 

 

Het Spaanse leger bestond net als bij de Nederlanders uit verschillende onderdelen. De 

infanterie werd uit vrijwel alle Habsbursgse gebieden geronseld. De Spaanse infanterie was 

de ruggengraat. Ze had een hoge gevechtswaarde en betrouwbaarheid. Waalse infanterie werd 

gelicht zowel uit Franstalige als Nederlandstalige gebieden van de Zuidelijke Nederlanden. 

Deze soldaten werden als vrij betrouwbaar beschouwd en waren zowel kwalitatief als 

kwantitatief erg belangrijk. De Hoogduitse infanterie was afkomstig uit de Duitse katholieke 

Habsburgse gebieden en was zeer professioneel. Deze soldaten waren goed getraind, maar 

                                                 
1 SWART, E., Krijgsvolk: Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590, 
Amsterdam, 2006, p 25 
2 ROOMS, E., Infanteriekorps(eerste helft 16de eeuw-1794), in: De Centrale Overheidsinstellingen van de 
Habsburgse Nederlanden, AERTS, E., BAELDE, M., etc.(eds.), p 829-830; ROOMS, Bezoldiging, bevoorrading 
en inkwartiering van de Koninklijke troepen in de Spaanse Nederlanden, 1567-1700, Een economische 
uitdaging, in: L. de Vos, Van gifgas tot penicilline. Vooruitgang door oorlog, Leuven, 1995, p 519; COX, p 58 
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duur en liepen gemakkelijk over naar de vijand als die hen een hoger loon aanbood. De 

aanwezige Italiaanse infanterie werd als weinig gedisciplineerd ervaren.555F

3 

 

Deze bonte mengelmoes van nationaliteiten lag vanaf de Spaanse periode onder de algemene 

leiding van de vorst of van diens vertegenwoordiger, de gouverneur-generaal. Het opperbevel 

van de infanterie lag in de praktijk bij de maestro de campo general. Deze opperofficier was 

bevelvoerder van het legerkorps tijdens een campagne en coördineerde, samen met een staf 

van officieren, het bevel over infanterie, cavalerie, artillerie en genie.556F

4 

 

De infanterie werd opgedeeld in tercio’s(= regimenten), onder het bevel van een kolonel of 

maestro de campo. Zijn belangrijkste medewerkers waren de luitenant-kolonel en de sergeant-

majoor. Een regiment was opgedeeld in 10 à 12 compagnies, elk onder bevel van een 

kapitein. Meestal was de kolonel en luitenant-kolonel ook kapitein van de eerste en tweede 

compagnie. Een compagnie had een aantal officieren en tussen de 150 à 200 soldaten. 557F

5 

 

De infanterie verdrong in de loop van de jaren de cavalerie naar het tweede plan, vooral het 

belang van het schokeffect van de zware ruiterij verminderde tijdens een veldslag. Karel V 

verlegde daarom het zwaartepunt geleidelijk naar de goedkopere lichte ruiterij. Deze omvatte 

eerst bereden boogschutters, later met de komst van vuurwapens, bereden haakschutters. De 

cavalerie werd nu vooral voor schermutselingen en verkenningen ingezet. Het bevel over de 

ruiterij lag bij de generaal of de kapitein-generaal van de ruiterij, die rechtstreeks onder de 

gouverneur-generaal stond. Tijdens een campagne had de maestro de campo general het voor 

het zeggen over de generaal der ruiterij. De ruiterij was veel minder dan het voetvolk 

gegroepeerd in regimenten, ze bestonden veel meer uit losse compagnies. Een regiment, onder 

het bevel van een kolonel of maestro de campo, bestond uit een tiental compagnies, elk onder 

het bevel van een kapitein. Een compagnie bestond meestal uit 50 à 100 ruiters. De kolonel en 

luitenant-kolonel waren dikwijls kapitein van respectievelijk de eerste en tweede compagnie.558F

6 

 

De aanwezigheid van een grote troepenmacht bracht logistieke problemen met zich mee. 

Reeds voor 1580 waren er instellingen die zich bezig hielden met allerhande noden van de 

                                                 
3 ROOMS, infanteriekorps, p 830 
4 ROOMS, infanteriekorps, p 833 
5 ROOMS, infanteriekorps, p 834 
6 ROOMS, Ruiterijkorps(eerste helft 16de eeuw-1794), in: De Centrale Overheidsinstellingen van de Habsburgse 
Nederlanden, AERTS, E., BAELDE, M., etc.(eds.), p 843-46 
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soldaten, maar de uitbouw van een gestructureerd systeem van instellingen werd pas gestart 

met Farnese. Deze instellingen waren verantwoordelijk voor de uitbetaling, bevoorrading, 

inkwartiering, rechtspraak, hospitalisatie en religieuze begeleiding van de Spaanse troepen. 

De uitbouw werd voortgezet door de Aartshertogen. De overheid beloofde de soldaten enkele 

zaken, omdat ze met hen een contract hadden afgesloten; de militairen waren toen immers 

huurlingen. Het contract hield wederzijdse plichten in. De militairen beloofden voor een 

bepaalde periode militaire diensten te verrichten. De overheid verbond er zich toe om drie 

materiële verplichtingen na te leven. Ten eerste werd een vast bedrag voor soldij op bepaalde 

tijdstippen betaald aan de soldaten. De soldaten moesten met dat loon voedsel(door de 

overheid aangeleverd) tegen normale prijzen kunnen aankopen. Ten slotte werd er voor 

logies, vuur en licht gezorgd. Deze basis functioneerde steeds slechter in de Spaanse 

Nederlanden omwille van de financiële problemen van de Spaans-Habsburgse monarchie. Bij 

tekorten moest er een keuze gemaakt worden. Men nam als regel dat voorraden en 

inkwartiering belangrijker waren dan soldij, hetgeen de vele muiterijen verklaard.559F

7 

 

II. Voedsel 

 

De huurlingen moesten via hun loon zelf in hun levensonderhoud voorzien. Ze moesten met 

hun wedde voedsel kopen. Het was echter niet gemakkelijk voor de overheid om ervoor te 

zorgen dat er genoeg voedsel aanwezig was. Om het leger te voorzien van voedsel werd door 

de overheid eerst gedacht aan privé-initiatief, handelaars, bekend als cantiniers, vivandiers of 

zoetelaars die de legertros volgden en voorzagen in de behoeften. Ze waren echter te 

kleinschalig en te weinig georganiseerd.560F

8 

 

Daarbij kwam nog dat in de Nederlanden alles erg duur was. Een kapitein-generaal vertelt 

over de moeilijkheden in de Nederlanden dat: “… alles zo duur is, dat zij(de soldaten) zelfs 

wanneer zij iedere maand hun volledige soldij zouden ontvangen, zij niet van het drievoudige 

ervan zouden rondkomen, omdat zelfs de meest efficiënte en zuinige soldaat voor 20 stuivers 

per dag voedsel nodig heeft, terwijl zijn soldij maar 4 stuiver per dag bedraagt. De lichte 

                                                 
7 ROOMS, infanteriekorps, p 831, 836; ROOMS, Bezoldiging, bevoorrading en inkwartiering van de 
Koninklijke troepen in de Spaanse Nederlanden, 1567-1700, p 519 
8 PARKER, G., Het Spaanse leger in de lage landen, 1567-1659, Haarlem, 1978, p 87; REDLICH, F., De Praeda 
militari, Looting and booty, 1500-1815, Vierteljahrschrift fur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, Wiesbaden, 
1956, p 49; ROOMS, Bezoldiging, bevoorrading en inkwartiering van de Koninklijke troepen in de Spaanse 
Nederlanden, p 529-530 
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cavaleristen, die hier de meeste moeilijkheden veroorzaken hebben per dag bijna 30 stuivers 

nodig om zichzelf, hun paarden en bedienden te voeden, terwijl zij niet meer dan 9 stuivers 

verdienen”.561F

9 De hoge kostprijs zorgde ervoor dat de voorraden munitie en levensmiddelen 

steeds meer in natura werden geleverd aan het leger. Men zag af van het systeem van het 

betalen van lonen waarmee vervolgens de soldaten hun voedsel kochten. Het was 

gemakkelijker, menselijker en veiliger om schulden bij leveranciers te maken dan bij 

gewapende mannen. Zo werd omstreeks 1630 de helft van de soldij der militairen aan henzelf 

geleverd en niet aan hun kapiteins, de andere helft werd uitgekeerd in natura. Daarvoor 

werden de lonen geleverd aan de kapiteins die dit dan verdeelden onder de soldaten. Men 

stapte echter af van dit systeem omwille van het grootschalige misbruik door de kapiteins.562F

10 

 

De Spaanse soldaten moesten dus betalen voor hun voedsel via afhouding van hun loon in 

1600. Het belangrijkste voedsel dat troepen in natura ontvingen was hun dagelijks brood, de 

pan de municion, dat bestond uit tarwe en rogge. Het werd gebakken in broden van ongeveer 

1, 2 of 3 pond. Het brood bestond voor een derde uit rogge en de rest uit tarwe. Wanneer in 

bepaalde periodes de Spaanse en Italiaanse naties afgezonderd werden, kon men tarwebrood 

geven. Het brood gebakken uit tarwe en rogge was goedkoper dan zuiver tarwebrood en bleef 

langer goed, bovendien was rogge meer aangewezen voor werklieden. Rond 1590 ontvingen 

de meeste mannen van het Spaanse leger via regeringswege om de 2 dagen een brood van 3 

pond. De soldij bleef 15 gulden per jaar bedragen, zelfs al was de broodprijs zeer hoog. Na 

1601 werd de voedselvoorziening van het leger gecentraliseerd. Een officier, de proveedor de 

viveres, kreeg er de controle over. Hij was in feite een ondernemer die tegen de laagste prijs 

voor een jaar de manschappen van brood moest voorzien.563F

11 Dit systeem van de proveedor de 

viveres is uitvoerig gerapporteerd door Etienne Rooms in verschillende van zijn werken en 

aangezien dit pas werkzaam was na 1600 verwijs ik naar zijn studies. 564F

12 

 

Tijdens de slag bij Nieuwpoort werden de Spaanse troepen bevoorraad vanuit hun basissen en 

de steden in Vlaanderen, waar er genoeg voedsel moet zijn geweest. Zo werd er in Brugge en 

                                                 
9 Nueva Coleccion de Documentos Ineditos para la Historia de Espana y de sus Indias 5, blz. 233, Requesens aan 
de koning, 19 september 1574 in PARKER, Spaans leger, p 156 
10 PARKER, Spaans Leger, p 160 
11 PARKER, Spaans Leger, p 161 
12 ROOMS, E., De materiële organisatie van het koninklijk leger in de Nederlanden tijdens het beleg van 
Oostende, in: Val van het Nieuwe Troje, THOMAS, p 75; ROOMS, Bezoldiging, bevoorrading en inkwartiering 
van de Koninklijke troepen in de Spaanse Nederlanden, 1567-1700, p 530-533; ROOMS, infanteriekorps, p 837; 
ROOMS, Contadorie en pagadorie, in: De Centrale Overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden, 
AERTS, E., BAELDE, M., etc.(eds.),  p 871 



 

182

 

Gent, twee verzamelplaatsen die het Spaanse leger aandeed op zijn tocht naar Nieuwpoort, 

naar alle waarschijnlijkheid bevoorraad. 

 

III. Bewapening 

 

Een groot deel van de buitenlandse troepen kwam reeds volledig bewapend aan in de 

Nederlanden. De Spaanse en Italiaanse troepen werden door het regeringsarsenaal van Milaan 

of door de talloze Lombardijse wapensmeden uitgerust. De Duitse troepen werden bewapend 

door de agenten die hen hadden aangeworven of door de arsenalen van Innsbruck, 

Nuerenberg en enkele andere steden. Het overige deel van de troepen werd bewapend door de 

wapensmeden in de Nederlanden, vooral door deze uit Luik. Het prinsbisdom leverde zowel 

aan Spanje als aan de Staten. Het kon gemakkelijk alle militaire uitrustingen leveren die het 

leger kon betalen. De grootste beperking in Vlaanderen voor de uitrusting van het leger waren 

de financiën. In 1590 kostte een lans en een borstharnas 30 gulden, een musket tien en een 24 

pondskanon 1000 gulden. Deze prijzen zorgden ervoor dat alle mannen nooit tegelijk hun 

wapens konden krijgen. Dit is maar van relatief belang. De zestiende-eeuwse strategen waren 

van oordeel dat niet het wapenaantal telde maar het aantal manschappen. Dit vertaalde zich 

ook bij de keuze tussen voedsel of wapens voor de mannen. Men koos steevast voor het 

aankopen van voedsel. Het bedrag, nodig om een kanon te vervaardigen, kon 800 man een 

maand lang voeden, en een piekenier kon voor het bedrag van zijn borstharnas twee jaar lang 

brood eten. Een systeem voor wapenaanvoer kwam er pas geleidelijk. De kosten voor wapens, 

kruit en munitie werden bij hun installatie afgetrokken van hun toekomstige soldij.565F

13 

 

IV. Transport 

 

Het Spaanse leger dat in tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlanden, veel minder de 

beschikking had over waterwegen zoals in het noorden, verplaatste zich veel meer over land. 

Hierbij konden ze een grote snelheid halen en de slag bij Nieuwpoort toonde dit aan. Zo 

leverden de Spaanse en Italiaanse ‘veteranen’ een bewonderenswaardige, en door de 

Republiek als voor onmogelijk geachte prestatie. Ze hadden in een recordtempo vanuit het 

oosten van de Nederlanden de Noordzeekust bereikt. De Spaanse soldaten marcheerden iedere 

                                                 
13 PARKER, Spaans leger, p 54-56 



 

183

 

dag minstens acht uur. Velasco marcheerde met zijn Spaanse soldaten uit Maastricht zes 

dagen en troepen uit Diest(die kort daarvoor hadden gemuit) vier dagen, om de 240 km 

respectievelijk, 160 km naar Leffinge af te leggen. Het hoge tempo had wel een weerslag, zo 

diende de Aartshertog op de 2e juli een rustpauze in te lassen net voor de slag, waarschijnlijk 

om zijn troepen even op adem te laten komen.566F

14  

 

V. Medisch 

 

De Spaanse soldaten hadden net als de Staatse soldaten medische hulp nodig. Deze hulp was 

niet enkel nodig omwille van oorlogshandelingen, maar ook omwille van slechte voeding, 

weinig hygiënische verblijven, allerlei infecties en besmettelijke ziektes. Vooral de 

Spanjaarden en Italianen waren minder bestand tegen een koud en vochtig klimaat zoals in de 

Nederlanden. Zij bleken dan ook meer kwetsbaar voor allerlei aandoeningen. 567F

15 

 

De Spanjaarden konden niet terugvallen op de burgerlijke gasthuizen die de opstandelingen in 

de Noordelijke Nederlanden wel tot hun beschikking hadden. De hertog van Alva 

organiseerde daarom net na zijn aankomst in de Nederlanden in 1567 een hospitaal te 

Mechelen voor zieke Spaanse soldaten. Dit hospitaal werd vanaf 1585 onder initiatief van 

Alexander Farnese uitgebouwd tot het eerste permanent hospitaal, het Hospital real del 

ejercito espanol en Flandes(= Koninklijk hospitaal). Dit hospitaal was enkel bestemd voor 

Spaanse en Italiaanse patiënten die niet in de burgerhospitalen van de Nederlanden konden 

worden opgevangen en dit omwille van het financiële plaatje. Het was goedkoper om een 

gewonde te verplegen in de Nederlanden dan hem te transporteren en te verzorgen in 

Spanje.568F

16 

 

De administratie van het permanent hospitaal te Mechelen lag sinds Farnese bij de 

opperaalmoezenier van het leger, de eerste was Francesco de Umara. Clerici, meestal van 

Spaanse afkomst, die dienst deden als administrateur-generaal van de medische dienst van het 

koninklijk leger in de Nederlanden. Deze dienst werd in 1599 door ordonnanties van 

                                                 
14 COX, p 64-65 
15 ROOMS, van gifgas tot penicilline, p 58-59 
16 ROOMS, van gifgas tot penicilline, p 58-59; PARKER, Spaans leger, 167-9 
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aartshertog Albercht op poten gezet. Het medisch personeel viel onder het beheer van 

geneesheren die benoemd waren door de gouverneur-generaal. 569F

17 

 

Het hospitaal had in 1585 een staf van 49 artsen waarvan velen doctor in de geneeskunde 

waren en beschikte over ongeveer 330 ziekenbedden. Men was vooral gespecialiseerd in het 

behandelen van breuken en amputaties. 570F

18 

 

Net als de gasthuizen in de Republiek draaide het hospitaal ook op kosten van de soldaten 

zelf. De gewonde soldaten dienden, om te kunnen genieten van de medische zorgen een deel 

van hun soldij af te staan:1 real per maand werd afgehouden van het soldatenloon. Verdere 

inkomsten kwamen vanaf 1596 uit de boetes die opgelegd werden aan officieren en mannen 

vanwege blasfemie(godslastering).571F

19 

 

VI. Gevangenen 

 

De Spanjaarden hadden in Vlaanderen vele vijanden opgesloten in de gevangenissen. Deze 

hadden grotendeels dezelfde behandeling als in de Republiek, omdat ze dienden voor ruil van 

gevangenen. Zo waren er tussen de 300 à 400 gevangenen van Spanje, die werden verzameld 

te Antwerpen, waar ze wachtten op uitwisseling in 1601(zie hoofdstuk krijgsgevangenen ).572F

20 

Meestal werd er echter betaald voor de vrijlating. Parker stootte bij zijn onderzoek naar het 

Spaanse leger op vier lijsten van geïnde losgelden, waarvan op 18 maart 1601, 95 gevangenen 

tegen 80.949 gulden; in werkelijkheid werden deze mannen uitgewisseld voor Spaanse 

militairen die door de Nederlanders bij de slag bij Nieuwpoort gevangen waren genomen.573F

21  

 

 

 

                                                 
17 ROOMS, infanteriekorps, p 839 
18 MEERBEECK, L van, La service sanitaire de l’armee espagnole des Pays-Bas a la fin du XVIe et au XVIIe 
siecle, in: Revue internationale d’histoire militaire 20, 1959, p 479-93;  PARKER, Spaans leger, p 167-9 
19 ROOMS, van gifgas tot penicilline, p 58-59; MEERBEECK, Le service sanitaire de l’armee espagnole, p 479-
93; PARKER, Spaans leger, 167-9 
20 Res S-G, XI, p 386 
21 PARKER, Spaans leger, p 167. 
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VII. Conclusie 

 

Het Spaanse leger en het Staatse leger waren dan wel vijanden, toch waren ze op meer dan 

één punt onderling verwisselbaar. Zoals hierboven aangetoond waren bijvoorbeeld de 

organisatie , bewapening en behandeling van krijgsgevangen praktisch identiek. Beide legers 

waren onder andere door de gezamenlijke traditionele Habsburgse geschiedenis erg 

gelijkvormig. Er waren ook verschillen: de gewondenverzorging bij de Spanjaarden lijkt veel 

professioneler te zijn aangepakt, met een speciaal hospitaal enkel voor soldaten. Daarnaast 

kon het Spaanse leger op een korte tijd een fenomenale afstand afleggen over land, iets waar 

de Noordelijke Nederlanders meer moeite mee hadden. 
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Conclusie 

 
De expeditie naar Vlaanderen in de zomer van 1600 was een grootschalige Staatse operatie 

over land en zee met als doel Duinkerken te veroveren. Het initiële plan, dat een landing via 

zee inhield, draaide door weersomstandigheden anders uit. Er moest in Philippine geland 

worden met de vloot vanwaar een tocht werd aangevangen door het Vlaamse land. Toen 

vervolgens de Vlaamse kust werd bereikt, kwam het tot een bloedig treffen met het Spaanse 

leger; namelijk de fameuze slag bij Nieuwpoort op 2 juli. De Republiek behaalde de 

overwinning, maar kon hier niet ten volle van profiteren: geen enkele Vlaamse stad werd 

veroverd en het Staatse leger keerde dan ook een maand later teleurgesteld naar huis. 

 

De expeditie van het Staatse leger was omwille van haar omvang een immense onderneming, 

waarbij het gewest Zeeland een belangrijke logistieke rol achter de schermen speelde, die tot 

nu toe onderbelicht, onderschat en onontgonnen is geweest. 

 

Zeeland speelde een belangrijke rol met betrekking tot de bevoorrading van het leger, hoewel 

die aanvankelijk vooral in Holland werd verzameld. Zeeland voorzag bij de start van de 

expeditie enkel haar eigen veertien Zeeuwse compagnieën en een tiental compagnieën ruiters 

uit Bergen op Zoom van vivres, zoals bier, kaas en brood (in knapzakken) en ammunitie zoals 

lonten, kruit en lood. Daarnaast zorgde het voor enkele kanonnen. In het begin was dus de 

bijdrage van Zeeland maar pover, maar dit veranderde door de beslissing om via het Vlaamse 

land, in plaats van over zee, naar Nieuwpoort te trekken. Dit besluit op het laatste moment 

genomen, zorgde ervoor dat snel enkele noodzakelijkheden, zoals wagens en brugmateriaal, 

dienden te worden geleverd door Zeeland(als dichtbijgelegen gewest). Daarnaast was door de 

onvoorziene tocht door Vlaanderen te weinig voedsel meegebracht uit Holland: vivres voor 

acht dagen werden dan ook in Zeeland bijbesteld. Andere belangrijke nabestellingen, zoals 

wagens en bisquits, werden later tijdens de expeditie ook uit Zeeland gehaald. Een deel van 

dit geleverd materiaal keerde terug naar Zeeland, maar veel was gebruikt of achtergelaten.  

 

Al deze voorraden, tezamen met de veertien Zeeuwse compagnieën en een tiental 

compagnieën ruiters uit Bergen op Zoom, werden door Zeeuwse schepen naar Vlaanderen 

gebracht. Cox heeft in zijn werk omtrent de logistiek van de slag bij Nieuwpoort uitgebreid 
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rapport gedaan. Een onderzoek naar zijn bevindingen aan de hand van de Zeeuwse bronnen 

levert enkele aanpassingen op. Het transport van deze troepenmacht vroeg 100 kleinere 

schepen en niet zoals gedacht 200 grote schepen. Deze kleine schepen werden uitgerust door 

Zeeland, maar vooral de schepen die paarden vervoerden, vereisten speciale voorzieningen 

zoals ballast, oxhoofden en paardenbruggen. Zeeland spande zich niet enkel in voor de 

uitrusting en het vervoer van de schepen. Het trok zich ook het lot aan van onfortuinlijke 

schippers, die door de galeien uit Sluis of door problemen in de haven van Nieuwpoort hun 

schip waren verloren tijdens de expeditie. Zij werden na een onderzoek door Zeeland 

geldelijk vergoed. 

 

De logistieke voorzieningen vanuit Zeeland waren zoals reeds aangehaald vrij uitgebreid. De 

onvoorziene tocht door Vlaanderen echter veroorzaakte tekorten bij het Staatse leger die via 

roof- en plundertochten deels werden opgelost. Deze roof- en plundertochten waren vrij 

belangrijk: ze waren onder andere een aanleiding van de expeditie. Men probeerde het 

brandschatten(georganiseerde afpersing van de Vlaamse bevolking) terug op peil te krijgen, 

hetgeen vooral van belang was voor Zeeland. Daarnaast was de roof van paarden ervoor 

verantwoordelijk dat de tocht sneller opschoot. Deze plundertochten brachten echter het 

Staatse leger ook ernstig in gevaar. Een schans rond Oostende die diende om de vijand op te 

houden, werd direct verlaten bij de komst van Spanjaarden daar er teveel manschappen weg 

waren op rooftocht, waardoor Maurits gedwongen werd slag te leveren. Daarnaast komt nog 

dat de verzamelde buit naast de vermelde paarden en vee, maar mager uitviel. Hierin kwam 

pas verandering met de veldslag op 2 juli, die vooral symbolische zaken opleverde, zoals 

vlaggen en een witte strijdhengst, eigendom van de Aartshertog; naast enkele kannonnen en 

kleinere zaken. De buit was dus niet al te groot, maar de rooftochten en plunderingen 

betekenden toch een belangrijke aanvulling voor deze tocht en waren gedeeltelijk via het 

brandschatten, verbonden met Zeeland.  

 

De hierboven geschetste logistiek focust zich vooral op materiële zaken, hoewel  

een leger uit soldaten bestond die niet enkel deze materiële verzorging nodig hadden, maar 

ook belang hechtten aan de menselijke verzorging. Dit zie je duidelijk na de Slag bij 

Nieuwpoort die naast de overwinning voor de Republiek ook gewonden en krijgsgevangenen 

opleverden, waarvoor verzorging en opvang moest worden voorzien. 
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Een deel van de gewonde soldaten werd na de eerste zorgen op 2 juli overgebracht en 

verdeeld via Vlissingen, waarna ze in Zeeuwse gasthuizen werden verpleegd. De meer 

gedetailleerde inzage in het gasthuis van Middelburg via een soldatenboekje levert een schat 

aan informatie op: enerzijds de meer persoonlijke gegevens over identiteit, nationaliteit, duur 

van opname, overlijden, ontslag van een gewonde soldaat en anderzijds de dagelijkse gang 

van zaken in het gasthuis zijn hieruit af te leiden. 

 

De krijgsgevangenen vormden een ander onderdeel van de menselijke logistiek waar Zeeland 

mee werd belast. De slag bij Nieuwpoort had een ongekend hoog aantal belangrijke Spaanse 

krijgsgevangenen opgeleverd, met als belangrijkste de Admirante van Arragon, die door de 

Republiek werd gebruikt om een hoog losgeld te eisen en een gevangenenruil te realiseren. 

De gevangenen werden via een verdeelsleutel over de Republiek verdeeld, waarbij Zeeland 

een groot aantal toebedeeld kreeg. Deze gevangenen werden goed verzorgd door Zeeland en 

in 1601 gebruikt bij een grootschalige ruiloperatie in Lillo. De Admirante van Arragon zelf 

werd pas het volgende jaar vrijgelaten. 

 

De focus lag tot nu toe op het Staatse leger, maar een korte vergelijking met het Spaanse leger 

toont aan dat ze toch op meer dan één logistiek punt onderling verwisselbaar waren in 1600. 

Beide legers waren onder andere door de gezamenlijke traditionele Habsburgse geschiedenis 

erg gelijkvormig qua organisatie, bewapening en behandeling van krijgsgevangen. Er waren 

echter ook verschillen: de gewondenverzorging bij de Spanjaarden lijkt veel professioneler 

met een speciaal hospitaal enkel voor soldaten. Daarnaast kon het Spaanse leger op een korte 

tijd een fenomenale afstand afleggen over land, iets waar de Noordelijke Nederlanders meer 

moeite mee hadden. 

 

Tot slot kan ik zeggen dat Zeeland, via degelijk functionerende administratie en instellingen, 

belangrijke logistieke bijdragen, zoals voorraden, transport, verzorging van gewonden en 

krijgsgevangenen aan het Staatse leger leverde tijdens de zomer van 1600 en hiermee 

aantoonde dat het één van de kerngewesten was van de nog jonge Republiek. 
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Bijlage Hoofdstuk 2 

 

I. Chronologie van de expeditie in Vlaanderen 

 

20 mei Beslissing valt om Duinkerke aan te vallen, voorbereidingen voor de expeditie 

naar Vlaanderen kunnen beginnen 

18 juni De Staatse vloot vaart te Dordrecht af, de expeditie naar Vlaanderen is 

begonnen, tijdens de tocht voegen Engelse troepen zich bij de vloot 

19-21 juni Vloot ligt voor anker te Walcheren en wacht op beter weer, Zeeuwse 

compagnieën en Brabantse ruiterij zijn bij de troepenmacht gekomen 

21 juni Beslissing om niet te landen op de Vlaamse kust, maar te Philippine, die 

avond landt daar reeds de voorhoede die de aanwezige schans verovert 

22 juni Gehele Staatse leger wordt uit de schepen gehaald en te Philippine aan wal 

gezet 

23 juni Staats leger vertrekt vanuit Philippine naar Assenede, daar wordt een kleine 

versterking veroverd, plundertochten gedurende de dag naar Gent en naar Sas 

van Gent 

24 juni Tocht gaat door Assenede naar Eeklo, waar men alle huizen zou vernietigen 

omwille van geruchten van wreedheden van plaatselijke boeren 

Een deel van de Staatse vloot vertrekt vanuit Vlissingen naar Oostende zonder 

toestemming van de overheid 

25 juni Vanuit Eeklo naar Male, plundertocht voor Brugge, veel vee wordt 

meegevoerd 

De Staatse vloot wordt in de vroege morgen overvallen te Blankenberge door 

de galeien van Sluis die veel schade toebrachten 

26 juni Het Staatse leger trekt van Male naar Jabbeke, korte tocht omdat men 

verschillende keren de weg kwijt was 

Het andere deel van de vloot vertrekt naar Oostende en bereikt dit zonder al te 

veel problemen de volgende dag 

27 juni-29 

juni 

Schans Oudenburg wordt bereikt en bezet, Troepen worden ververst vanuit 

Oostende, schansen rond Oostende(Albertus, Passendaele, Bredene en 
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Snaeskerke) worden veroverd en bezet 

30 juni Maurits trekt met zijn leger naar Nieuwpoort, dat die avond niet wordt bereikt 

door slechte wegen en verdwaald te zijn. Hij overnacht te Leffinge. 

1 juli Maurits bereikt Nieuwpoort en overnacht daar. Spaans leger verschijnt voor 

Oostende en herovert schansen Oudenburg, Bredene, Plassendale, Snaeskerke. 

2 juli Slag bij Leffinge in de vroege morgen met overwinning voor de Spanjaarden, 

in de middag slag bij Nieuwpoort met Staatse overwinning 

3-6 juli Maurits trekt met zijn troepen naar Oostende, waar het leger de tijd krijgt om 

op krachten te komen, gewonden en krijgsgevangenen te verzorgen, doden te 

begraven, buit te verkopen 

6-18 juli Het Staatse leger trekt opnieuw naar Nieuwpoort om het te belegeren. Dit 

loopt op niets uit 

9 juli Eerste troepenversterking voor het Staatse leger arriveert in Oostende 

18-29 juli Na het mislukte beleg trekt Maurits naar Oostende voor het beleg van de 

schans Isabella, aan te vatten, hetgeen ook niet het te verwachte effect heeft 

22 juli Tweede troepenversterking arriveert in Oostende 

30-31 juli, 

1, 2 

augustus 

Het Staatse leger trekt via schepen weg uit Oostende terug naar de Republiek, 

het einde van de expeditie in Vlaanderen. 

  

April 1601 Gevangenenruil van krijgsgevangenen van de slag bij Nieuwpoort tussen de 

Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden te Lillo 

Mei 1602 Admirante van Arragon, de laatste krijgsgevangenen van de slag bij 

Nieuwpoort in de Republiek wordt vrijgelaten 
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II. Biografisch overzicht 

  

Aartshertogen Albrecht(1559-1621) en Isabella(1566-1633) besturen als aartshertogen 

de Zuidelijke Nederlanden in 1600, Albrecht leidde het Spaanse leger op 

het strand bij Nieuwpoort 

Alleman, 

Ferdiant 

Lid van de Raad van State, die de tocht vergezelde, onderhield 

uitgebreide correspondentie met Zeeland 

Bacx Joan, Paulus, Marcelis, drie broers die bevelhebbers van de Staatse 

cavalerie waren, Paulus was gouverneur te Bergen op Zoom, ging niet 

naar Vlaanderen, andere 2 waren wel betrokken als bevelhebber bij de 

slag,  

Bruges, F. de Staatse kolonel, die schans Bredene lafhartig overgaf aan de vijand  

Claessen, 

Cornelis 

Equipagemeester van Vlissingen in 1600, belangrijke ambtenaar die vele 

logistieke zaken verzorgde 

Duyck, Antonis 

 

1565-1629, 1590 Advokaat-Fiscaal van de Raad van State en 

Gedeputeerde bij het leger; 1602 Griffier bij het hof van Holland, 1618 

betrokken bij het onderzoek in de zaak Oldenbarnevelt; 1619 Raadsheer 

Hoge Raad van Holland en Zeeland; 1621 Raad pensionaris van Holland; 

hield een dagboek(1591-1602) bij, het Journaal met daarin veel 

informatie over de tocht in Vlaanderen 

Duyvenvoorde, 

Johan II van 

Heer van Warmond, 1547-1610, 1576 Luitenant-admiraal van Holland, 

in 1600 als Admiraal van Holland en Zeeland betrokken bij de Tocht in 

Vlaanderen 

Everwijn, 

Charles 

Ontvanger der contributie van Vlaanderen in Zeeland gedurende 1600 

Hohenlohe-

Nauenstein 

Philips Graaf van, 1550-1606, militair bevelhebber, moest voor de 

afleiding leiden zorgen tijdens de tocht naar Vlaanderen 

Mendoza 

Francesco 

1545-1628, Admirante van Arragon, 1597 Generaal der Cavalerie; leidde 

in 1599 de inval in de Bommelerwaard; Major Domo Mayor van de 

Aartshertogen, commandeerde de muiters uit Diest bij de slag bij 

Nieuwpoort, krijgsgevangene van de Republiek na de slag, pas 

vrijgelaten in mei 1602 

Nassau  Justinus van, 1559-1631, zoon van Willem van Oranje, was in 1600 
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luitenant-admiraal van Zeeland 

 Lodewijk van Nassau( broer van Willem Lodewijk, de Friese 

stadhouder), de bevelhebber van de ruiterij tijdens de slag bij Nieuwpoort 

 Maurits, graaf van, 1567-1625, zoon van Willem van Oranje en Anna 

van Saksen, stadhouder van Holland, Zeeland, Gelderland, Utrecht, 

Overijssel, Groningen en Drente, kapitein-generaal en admiraal-generaal 

van de Republiek 

 Willem Lodewijk, graaf van Nassau-Diez, 1560-1620, stadhouder van 

Friesland, Drente en Groningen 

Melckebeke 

Lieven van 

Commies-superintendent van Zeeland van 1588-1600, verzorgde 

administratie voor voedsel en benodigheden van het leger 

Piron, J. Zeeuwse kolonel, bevelhebber bij de schans Oudenburg die hij moest 

overgeven op 1 juli aan Spaanse leger 

Reygersbergh 

Pieter 

Commies-stapelier te Veere, 1591-1602, beheerde het magazijn te Veere, 

leverde munitie voor het Staatse leger 

Solms, Georg 

Everhard 

1568-1602, regimentscommandant bij Staats leger, veroverde schans 

Albertus op 29 juni 

Valcke, Jacob Tresorier-generaal te lande/water, 1591-1603, beheerde de administratie 

oorlogsvoering veldleger en zeemacht, beide rekeningen zijn gescheiden 

Velasco General Don Louis de, conté de Salazar, Spaans militair bevelhebber, 

nam in 1600 geen deel aan de slag, maar was te Oudenburg 
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III. Gebruikte maten en gewichten 574F

1 

 

Oxhoofd: 277,5 liter 

Pint: 0,57 liter, 4 pinten is 1 stoop 

1 last = 1920 liter 

1 vat = 100 liter 

Pond = 469 gram 

2000 pond = 1 ton 

El: ongeveer 70 cm, in het metrieke stelsel gold 1 el als 1 meter 

1 uur gaans = 5556 meter 

1 duim = 2,6 cm 

 

 

 

IV. Geld 575F

2 

 

1 pond Vlaams = 20 schellingen = 240 penningen = 5760 mijten 

1 pond Vlaams was ongeveer gelijk aan 3 euro 

 

Nederlands Afgekort 

Pond-en  Pd Vl 

Schelling-en Sch (= 1/20 pond) 

Penning-en D/d/den(=1/12 schelling) 

Mijte-en m(=1/24 penning) 

 

 

                                                 
1 HOLLESTELLE, L.M., Maten en Gewichten, in: werken met Zeeuwse bronnen, p 38-48; COX, p 168 
2 MEIJER, A.C., Geld, in: in: werken met Zeeuwse bronnen, p 27-38 
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Bijlage hoofdstuk 3: Transportvloot 
 

I. Lijst met schepen uit Middelburg gebruikt bij expeditie576F

1 

 

“Al deze schepen zijn van Middelburg en zijn vandaar afgevaren de 17e juli naar Oostende. 

Daar hebben ze de ruiterij ingenomen en naar Bergen op Zoom gebracht en gelost. Ze zijn 

dan opnieuw teruggevaren naar Oostende hebben daar ingenomen wagens en paarden en 

deze werden gelost tot Bergen op Zoom. Daar werden de wagens en paarden opnieuw 

ingenomen en gelost te Papendrecht(stadje in Holland, net naast Dordrecht) op de 16e 

augustus. Ze werden ontslagen van dienst op de 17e augustus. De schepen stonden onder 

bevel van De Bont. De schippers, met elk 2 knechten bij zich, hebben van kapitein Bastiaen 

Leenders elk de som van 6 guldens ontvangen.” 

  

 Naam Type schip Hoeveel lasten 

1 Maryuis Vlasse karveel 32 

2 Maryuis Cornelis smalschip 30 

3 Pieter Adriaenss karveel 20 

4 Cornelis Bastiaens drumeleren - 

5 Jacop Adriaenss en Pietre Ront karveel 30 

6 Jan Jacops Spaarpot kogge 30 

7 Jan Jans Besteknechtog smalschip 20 

8 Jan Geerse Dolleian smalschip 32 

9 Hubrecht Erin ront karveel 24 

10 Mateens Pieterss smalschip 30 

11 Cornelis Corneliss smalschip 30 

12 Jacop Holler smalschip 25 

13 Willem Dirxsen smalschip 28 

14 Verchoone Marijn Ronde hue 26 

 

 

 

                                                 
1 ZA, St.v.Z, nr 1215, 17 augustus 
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II. Vergoeding voor verloren schepen577F

2 

 

“Aan Jan Govaertssen, schipper Vlissingen betaald de som 15 pd VL over de eerste gereede 

paye van een ordo van 15e december 1600 inhoudend 226 pd 13 sch 4 grt VL over verlies van 

zijn schip ten dienst van de lande in de laatste expeditie in VL verloren 

 

Aan Anthonij Jacobssen oudeman schipper, betaald de som 133 pd 6 sch 8 grt VL over de 

eerste gereede paye van een ordo 15e december 1600, inhoudend 346 pd 13 sch 4 grt VL, over 

het verlies van zijn schip in de voors expeditie in VL 

 

Aan Geerart Clayssen, stamperschipper van Vlissingen betaald 45 pd 6 sch 8 grt VL over de 

eerste gereede 4e paye van een ordo gedateerd 15e december 1600, inhouden 150 pd VL over 

het verlies van zijn schip in de voors expeditie 

 

Aan Pieter Heyndricxssen, schipper van Veere, betaald de som van 50 pd VL over de eerste 

gereede derde paye van een ordo van 31e oktober 1601, inhoudend 141 pd 13 sch 4 grt VL 

over het verlies van zijn schip bij de vijant in uitvaren van Oostende in de grond geschoten, 

met attestatie van schippersgilde Veere en Middelburg 

 

Aan Cornelis Banckhoudere schippers Veere betaald de som van 39 pd 13 sch 4 grt VL over 

de eerst gereede helft van een ordo in 31e oktober 1601 inhoudend 79 pd 6 sch 8 grt VL over 

ende voor zijn schepe in uitvaren van Oostende verloren ten dienste van lande, ook attestatie 

dekens veere en middelburg” 

 

                                                 
2 ZA,Rekenkamer C, ont-gen, lande, nr 280, f255v-256 
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Bijlage Hoofdstuk 5 
 
 

I. SOLDATENBOEKJE 

 

Lijst met gekwetste en zieke soldaten in gasthuis Middelburg van tocht in Vlaanderen van 20 

juni  tot 2 augustus 1600, samengesteld uit ZA, Godshuis, nr 402, f5-6 

pg Naam nationaliteit ingekomen weggegaan verblijf extra informatie 

1 Onder generaal F. Vere     
 Joris Lievessen Engelsman 21/jun 22/jul 32  
 Heyndrick Mijn Engels soldaat 8/jul  22 gestorven 29e juli 
 Willem Philips Engels soldaat 8/jul 5/aug 29  
 Robert Joons Engels soldaat 8/jul 16/aug 40  
 Willem Weytnes Engels soldaat 8/jul 31/jul 24  
 Thomas Brutges Engels soldaat 8/jul 22/jul 15  
 Heyndrick Caprat Engels soldaat 8/jul 31/jul 24  
 Jan Dynse Engels soldaat 8/jul  29 overleden 5 augustus 
 Eduaert Sender Engelsman 8/jul 22/jul 15  
 Heyndrick Smit Engelsman 8/jul 19/jul 12  
 Willem Niclaes Engelsman 8/jul 4/aug 28  
 Heyndrick Wotven Engels soldaat 8/jul 25/aug 26 met zijn vrouw 
 Franschoys Joons Engelsman 8/jul 18/jul 11  
 Jan Corbsoon Engels soldaat 8/jul 28/aug 52  
 Marte Darbi Engels soldaat 8/jul  70 nog de 15 sept daar 
       
       

2 Onder kolonel vander Noot     
 Adam Goef Zwitser 22/jun 9/jul 17  
 Vlrich Malsi Zwitser 6/jul 28/aug 52  
 Hans Giblon Zwitser 6/jul  51 overleden 27 augustus 
 Guiliam Marchant  6/jul 24e juli 19  
 Peeker huyt  6/jul 19/jul 14  
 Antoni Jan  Frans soldaat 6/jul 4/aug 30  
 Jan Dabi  Frans soldaat 6/jul 28/aug 52  
 Geraert  Frans soldaat 8/jul 24/jul 17  
 Pieter Moens Duits soldaat 6/jul  72 nog de 15e sept daar 
       
 Onder kapitein Homevoet     
 Jan Swaen Engels soldaat 22/jun  36 overleden 28 juli 
 Jan Hil Engels soldaat 8/jul 19/jul 12  
 Ambroos Baudor Engels soldaat 8/jul 19/jul 12  
 Thomas Hodor Engels soldaat 8/jul 21/aug 45  
 Jan Moon Engels soldaat 8/jul 4/aug 28  
 Ritset Bel Engels soldaat 18/jul  60 nog de 15e sept daar 
       
 Onder kapitein Edsaert Graevensteyn     

 Symon  
Fries van 
Winschoten 24/jun 11/jul 18  

 Andries Claessen  24/jun 2/jul 9  
 Andries Pongaresse  24/jun 2/jul 9  
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 Harman Janssen  
Fries van 
Winschoten 24/jun 9/jul 16  

3 Jan een van Goor  24/jun 2/jul 9  
 Hans Bomerman  13/jul 24/jul 12  
       
 Onder kapitein Frederick Graevensteyn     
 Hans Coeuraet van Franckenhousen 24/jun 27/jul 9  
 Abraham Gielis Fries 18/jul 14/aug 28  
       
 Onder kapitein Car      
 Frans Admost Schot 24/jun 29/aug 68  
 Jan Fitscher Schot 24/jun  45 overleden 8 august 
       
 Onder kapitein Auke Claessen     
 Jasper Janssen van elsenor 24/jun  84 was hier nog 15 sept 
       
 Onder kapitein Denis      
 Willem Haese Engels soldaat 24/jun 31/jul 38  
 Willem Crits Engels soldaat 8/jun 18/aug 44  
 Robert Thonissen Engels soldaat 8/jun 4/aug 28  
 Jan Corras Engels soldaat 8/jun 19/jul 12  
 Willem Creper Engels soldaat 8/jun 21/jul 14  
 Robert Saestbel Engels soldaat 8/jun 21/jul 14  
 Jorge Kussel Engels soldaat 8/jun  70 gestorven 15 sept 
 Jan Maeys Engels soldaat 8/jun  70 was hier nog 15 sept 
       
 Onder kapitein Cadel      
 Jan Bertel Schot 24/jun 7/jul 14  
       

 
Onder kapt 
Saechman      

 Heyndrick Solst van bij Somburch 24/jun 9/jul 16  
       

4 Onder kapt Rolle      
 Jan Heyndrik  5/jul 4/aug 31  
 Cristoffel Cruepel  6/jul 24/jul 19  
 Jan Lon  2/aug  42 gestorven 12 sept 
 Gregori  2/aug 10/sep 40  
 Cornelis Stoffels Duitser 6/jul  72 was hier nog 15 sept 
       
 Onder kapitein Prinche     
 Kitsaers thoves Engelsman 6/jul 15/aug 41  
 Cornelis Lauwers  6/jul 24/jul 19  
 Franschois vande Bogaert 6/jul  20 overleden 25 juli 
 Bartholome Martin Spaengaert 1/aug  46 was hier nog 15 sept 
       
 Onder kapitein Dominle     
 Hans Borre Zwitser 6/jul 21/jul 16  
 Aert van Emmerick  6/jul 24/jul 19  
 Adriaen Heyndrick  6/jul 5/sep 62  
 Jan Camana  6/jul 24/jul 19  
 Jan Verreussen van Doesboch 22/jul  56 overleden 15 sept 
 Willem Janssen van tolhuis 22/jul  56 was hier nog 15 sept 
 Joos Arriaenssen  6/jul  72 was hier nog 15 sept 
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 Onder kapitein Haen Zalis     
 Nicolaes de la Piers Lorcammoy 20/jun 30/jun 11  
 Franschois Laprende  6/jul 14/jul 9  
       

5 
Onder kapitein 
Gistele      

 Pieter Geltdoek  6/jul 15/jul 9  
 Jan Robbert Engelsman 6/jul 24/jul 19  
 Jasper Debacker  uit land van Waes 18/jul  19 overleden 6 aug 
 Pieter Stuerlinck  27/jul 7/aug 11  
 Jan Pris Engels soldaat 6/jul  72 nog daar de 15e sept 
 Adriaen Debock  6/jul  72 nog daar de 15e sept 
       
 Onder kapitein Maximilaen     
 Dierick Geerts  6/jul 13/jul 8  
 Aert Gueuissen van Essen 6/jul 1/aug 26  
       
 Onder kapitein Bibri      
 Niclaes Quityn Frans soldaat 6/jul 22/jul 17  

 
Jacob Cadmel van 
Aken  6/jul  35 is overleden 10 aug 

 Jan Claessen van Twinsont 6/jul 13/aug 39  
 Guiliam Merli Fransman 6/jul 22/jul 17  
 Jan Lesoy Fransman 6/jul 14/jul 9  
 Jan Selli Fransman 6/jul 22/jul 17  
 Hans Roos  2/aug 18/aug 14  
       
 Onder kapitein Du Pie      
 Charles Viser Frans soldaat 21/jun 5/jul 15  
 Jorgen Harmans Zwitser 21/jun 15 sept nog hier, 87 dagen 
       

6 Onder kapitein Tocqueu     
 Jan Domicheron Frans soldaat 6/jul 15/aug 41  
 Pierre de Poulle Fransman 6/jul 14/aug 42  
       
 Onder kapitein La Sael     
 Piere Lesevure Fransman 6/jul 2/aug 28  
 Charles Lorrayn Fransman 6/jul 9/sep 66  
       
 Onder Meester vanden Tempel     
 Dierick Corijnsse ruiter 6/jul  25 overleden 30 juli 
 Jan Morijn  18/jul 5/aug 29  
 Jan Beule Fransman 18/jul 16/aug 30  
 Antoni Prestol  18/jul 29/aug 43  
 Jan Estlonis Fransman 1/aug 16/aug 16  
 Franschois Beune Fransman 18/jul   was hier nog 15 sept 
 Jan Miernoot   9/aug 33  
       
 Onder kapitein Walraenen, de jonge Pieron    
 Coert Aensols  6/jul 11/aug 37  
 Hans Oort  6/jul 31/aug 57  
       
 Onder kapitein Vander Horst     
 Cornelis Blanckaert  6/jul 21/jul 16  
 Robert Mack Schot 13/jul 26/aug 39  
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 Glande Ferbi Fransman 17/jul 18/aug 33  
 Jan Cato Fransman 21/jul 4/aug 16  

7 Claes Schat Hoochduits soldaat 31/jul 2/aug 3  
 Mauretis Sander Fransman 2/aug 19/aug 18  
 Pieter Joosen van Hal  6/jul  72 was 15 sept daar nog 
       
 Onder de Heer van Cloetinge     
 Jan Heyndric van Maestricht Samber 7/jul 19/jul 13 tamborijn 
       
 Onder Kapitein Molleri     
 Coet Jongbloet  8/jul 1/aug 25  
 Hans Smit van Ritten  24/jul 18/aug 52 met zijn vrouw 
 Jacob Meynsaert van Schoten 24/jul 1/aug 9  
 Thomas van Middach  24/jul 3/aug 11  
 Heyndrick Mordy  24/jul 3/aug 11  
 Jande Romere  24/jul 18/aug 26  
 Hendrik Zeerinck  24/jul 18/aug 26  
 Reynder van Zubeek  24/jul 18/aug 26  
 Hendrik van Sonen  24/jul 18/aug 26  
 Jan van Hattum  24/jul 3/aug 11  
       
 Onder kapitein Henri Geraet     
 Willem Davidts Engels 8/jul 24/jul 14  
       
       

8 Onder de graaf van Solms     
 Joos Ouckel Frans soldaat     
 Harman Meher van Miden     
 Jan Gillisen van Wesel      
 Peesel van Thienen korporaal al deze mannen tesamen ingekomen 8 juli  
 Symon Goosen van Breda en buiten gegaan 9 juli, tesamen 18 dagen 
 Hans Marx Schot     
 Hendrik Verken      
 Adriaen Rouwaerts      
 Lulof Vrijmoet      
       
 Onder de heer Graaf van Hoenlo/Hohenlohe    

 Albert Willemsen 
soldaat van de 
garde 8/jul 1/sep 56  

 Michiel Ruyter  8/jul 19e juli 12  
 Marten van Peerkeshaegen 8/jul 24/jul 17  
 Frans Braen korporaal 8/jul 1/sep 56  
 Hans Folts  8/jul 29/jul 22  
 Egbert Rother  8/jul 6/aug 30 knecht van de kapitein 
 Gritaen Pieterssen  24/jun 29/jul 35  
 Jacob Janssen  8/jul 1/sep 56  
 Wouter Janssen vandergou 8/jul  22 overleden 22 juli 
       
 Onder kapitein Peeter Aertsen     
 Bernt Segudrics van Inmderland 21/jun  87 nog daar op 15 sept 
 Bernt Mayngnaert van Amsterdam 21/jun  87 nog daar op 15 sept 
       

9 Onder kapitein C/Torels     
 Alexander Herissene Engels soldaat 8/jul 29/jul 22  
 Thomas Veroissen Engels soldaat 8/jul 22/jul 15  
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 Hugo Mating  8/jul 22/jul 15  
 Thomas Verrick Engels soldaat 8/jul 21/jul 14  
 Johan Ving Engels soldaat 8/jul 4/aug 28  
 Willem Rogiers Engels soldaat 8/jul  65 is overleden 10 sept 
 Jemes Togoet Engels soldaat 8/jul  26 overleden 2 aug 
       
 Onder kapitein Meerbock     
 Darbi Morsi Engels soldaat 8/jul 21/jul 14  
       
 Onder kapitein Faster      
 Jan BADT Engels soldaat 8/jul  35 overleden 9 aug 
 Jeromas Hoor Engels soldaat 8/jul  30 overleden 6 aug 
 Bernaert Beames Engels soldaat 8/jul 4/aug 20  
 Ritsaert Slid Engels soldaat 8/jul  35 overleden 11 aug 
 Barnabe Annes  8/jul 4/aug 20  
 Thomas Taylor Engels soldaat 8/jul  61 overleden 6 sept 
       
10 Onder kapitein Poorten     
 Thomas Waerop Schot 8/jul 10/aug 34  
 Niclaes Bier Engels soldaat 8/jul 10/aug 34  
 Jan Layder  8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Edwart Maarant  8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Thomas Waddens  8/jul  70 nog daar 15 sept 
       
 Onder kapitein Ferfacx     
 Corbert Truttels Engels soldaat 8/jul 31/jul 24  
 Robert Faent  8/jul 22/jul 15  
 Willem Leens  8/jul 19/aug 43  
 Jan Pekach  8/jul 22/jul 15  
 Daniel Hmas  8/jul  15  
 Jan Hatkens  8/jul 19/jul 12  
 Guiliam Soons  8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Willem Hartkens Engels soldaat 8/jul 23/jul 16  
 Jan Arckens Engels soldaat 8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Thomas Campis  8/jul 28/jul 21  
       
 Onder kapitein Morgan     
 Willem Coole Engels soldaat 8/jul 24/jul 17  
 Jan Stoble  8/jul  17  
 Thomas Hont  8/jul 8/sep 63  
 Hoo Taylor  8/jul 14/aug 38  
 Anbries Sasgers  8/jul 6/sep 61  
 Thomas Hamen  8/jul 2/sep 57  
11 Thomas Brecht Engelsman 8/jul 22/aug 46  
 Jan Laurens  8/jul 24/jul 17  
 Jan Dandt Engelsman 8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Kees Houwel  8/jul 27/jul 20  
       
 Onder kapitein Meelkeck     
 Peeter Aetkens Engels soldaat 8/jul 31/jul 24  
 Robert Breet  8/jul 24/jul 17  
 Willem Bock  18/jul 17/aug 31  
 Robert Poter Engels soldaat 8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Merten Jaesman  24/jun 9/jul 16  
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 Onder kapitein Hamelton     
 Giele Fortier Frans soldaat 8/jul 24/jul 17  
       
 Onder kapitein Ogel      
 Daniel Reynol Engelsman 8/jul 24/jul 17  
 Jan Bindde  8/jul 22/jul 15  
 Jacob Stocke  8/jul 22/jul 15  
 Ritsaert Pebos  8/jul 31/jul 24  
 Ritsaert Miede  8/jul  70 nog daar 15 sept 
       
 Onder kapitein Hans Schierck     
 Hyenaert Gino Zwitsers soldaat 21/jun  78 overleden 6 sept 
       
12 Onder kapitein Hamont     
 Robert Hils Engels soldaat 8/jul 1/aug 25  
 Edwart Plommer  8/jul 14/aug 39  
 Steevin Prijs  8/jul 21/aug 46  
 Jan Emis Engels soldaat 8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Jorge Taylor  8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Huaaert Houlet  8/jul  70 nog daar 15 sept 
       
 Onder kapitein Sees      
 Thomas Warle Engels soldaat 8/jul  70 nog daar 15 sept 
       
 Onder kapitein Holcracht     
 Raef Hermi Engels soldaat 8/jul 12/aug 36  
 Thomas More  8/jul 18/aug 42  
 Thomas Wels  8/jul 29/aug 51  
 Heyndrick Broer  8/jul 24/jul 17  
 Jan Pauwels  8/jul 31/jul 24  
 Hendrick Bruter tamborijn 8/jul  70 nog daar op 15 sept 
       
 Onder kapitein Soeken     
 Thomas Broer  8/jul 18/aug 42  
       

 
Onder kapitein 
Kloeck      

 Thomas Alley Engels 8/jul 14/aug 38  
       
 Onder kapitein Bauersen     
 Jan Winvien Engels soldaat 8/jul 18/aug 42  
       
13 Onder kapitein Nobel      
 Thomas Asbi Engels soldaat 8/jul 7/aug 31  
 Samuel Ogel  8/jul  31  
 Thomas Jacbsa  8/jul 24/aug 48  
 Niclaes Hoeck  8/jul 22/jul 15  
 Ritsaert Sevos  8/jul  70 nog daar op 15 sept 
       

 
Onder kapitein 
Chiton      

 Ritsert Gelbert Engels soldaat 8/jul 1/aug 25  
 Gabrieel Tjoos  8/jul 24/jul 17  
 Samuel Hendricx Jurmen 8/jul 19/jul 12  
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Onder kapitein 
Garnot      

 Jan Jenis Engels soldaat 8/jul 9/sep 128 met zijn vrouw Janne 
 Heyndrick Bolmer  8/jul 30/aug 54  
       
 Onder kapitein Harbessen     
 Jan Debroen Engels sergant 8/jul  70 nog daar op 15 sept 
       
 Onder kapitein Docxvoron     
 Risaert Tsa Engels soldaat 8/jul 24/jul 17  
 Ritsaert Reynolds korporaal 8/jul 14/aug 76 met zoon Olivier Reynoldus 
 Jan Janssen  8/jul 31/jul 24  
 Ritsaert Palmer  8/jul 31/jul 24  
 Willem Gerrissen  8/jul 22/jul 15  
 Jan uutsel  8/jul 22/jul 15  
 Thomas Lycher  8/jul 8/aug 32 overleden 
 Niclaes Pritsaert  8/jul 3/aug 27 overleden 
       
14 Onder kapitein Mr Clifton Broeck     
 Willem Raelucx Engels soldaat 8/jul 19/jul 12  
 Willem Twel  8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Willem Jreus  8/jul 4/sep 59  
 Lebaet Raestel  8/jul 13/jul 6  
 Jan Vackbou  8/jul 13/sep 68  
 Willem Stijf  8/jul 22/aug 46  
 Willem Wijl  8/jul 4/aug 28  
 Jan Willems  8/jul 14/aug 38  
 Heyndrick Colston  8/jul 20/aug 44 overleden 
 Thomas Hiddens  8/jul 28/aug 52  

 
Jaecques van 
Heversuyt  18/jul 26/aug 40  

       
 Onder kapitein Jacksel     
 Abraham Swaen  8/jul 1/aug 25  
 Eduaert Boidt  8/jul 31/jul 24  
 Raetsp Rutgersen  8/jul 27/jul 20  
       
 Onder kapitein Jassel      
 Rogier Hoel Engels soldaat 22/jun 5e juli 14  
       
 Onder kapitein Wakel      
 Jan Briek Engelsman 8/jul  70 was hier nog 15 sept 
       
15 Onder kapitein Siffel      
 Jan Heernickon Engels soldaat 8/jul 9/aug 33  
 Pieter Joons  8/jul 9/aug 33  
 Daniel Staken  8/jul 27/jul 20  
 Jan Marrus  8/jul 8/sep 63  
 Willem Reef  8/jul 9/aug 33  
 Thomas Boidt  8/jul  31 overleden 7 aug 
 Joel Steemens  8/jul 9/aug 33  
 Willem Wou  8/jul 24/jul 17  
 Jan Nes  8/jul 31/jul 24  
 Willem Jabek  18/jul 8/sep 63  
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 Onder kapitein S-P-iees     
 Gielis Cristo Engels soldaat 8/jul 3/aug 27 overleden 
 Jan Berton Engels 8/jul 14/aug 38  
 Joris Davidts  8/jul 30/jul 23 overleden 
       
 Onder kapitein Mr Cuols     
 Willem Ward  8/jul 28/aug 52  
 Jenis Stouck  8/jul 27/jul 20  
 Robert Sael  8/jul 28/jul 21 overleden 
 Raef Piersen  8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Thomas Houter  8/jul  70 nog daar 15 sept 
 Jan Gaeyen  8/jul 28/aug 52  
       

 
Onder kapitein 
Draeck      

 Jan Mittel Engels soldaat 8/jul  70 nog daar 15 sept 
       
 Onder kapitein Daniel Veer     
 Willem Tsioors Engels soldaat 8/jul 4/aug 28  
 Robert Thoves  8/jul 8/sep 63  
16 Willem Ro  8/jul 3/aug 27  
       
 Onder kapitein Far      
 Jan Cathyne Frans soldaat 21/jun  87 nog daar 15 sept 
       
 Onder hopman Hans van Onderwalt     
 Willem Vogel Zwitser 21/jun 26/aug 67  
       
 Onder hopman Mackel     
 Antoni Smit Engelsman 22/jun 13/jul 22  
 Frans Artoenssen  26/jun 9/jul 14  
       
 Onder kapitein Hyon      
 Herue Boudy Fransman 24/jun 14/jul 21  
       

 
Onder kapitein 
Dorlon      

 Engelbert Mayngnaertsen 24/jun 2/jul 9  
       
 Onder kapitein Charlon     
 Abraham Wouters  24/jun 19/jul 26  
       
 Onder kapitein Hans van Ninoven     
 Dievek Playe van Halverstad 24/jun  84 nog daar 15 sept 
       
 Onder kapitein Lauckfelt     
 Ingegeen Jannssen vanden Bosche 29/jun 22/aug 55 overleden 
 Wijchina vander Couwenbosch 24/jul 12/sep 50 overleden 
       
 Onder de Jonge Heer van Dort     
 Mathijs van Waervoc  18/jul 3/aug 17  
 Coet Frynoet  18/jul  17  
 Antoni van Oma  18/jul 6/aug 20  
 Elbert Willemsen  4/jul 17/aug 45  
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17 Onder kapitein Nieuwelt     
 Gheeraert Mertens  5/jul 24/jul 20  
       
 Onder kapitein Jan Reliaduck     
 Jan Conissen Schot 17/jul 17/aug 32 overleden 
       
 Onder kolonel Han Crieck     
 Hans Cammer Zwitser 18/jul 10/aug 24 overleden 
 Hans Heyndrick Muller Zwitser 22/jul 3/aug 13 overleden 
       
 Onder hopman Mayre      
 Duirent Domoreffe Frans soldaat 18/jul 9/sep 54  
 Hans Heyndrick  Zwitser 18/jul 25/jul 8  
 Felix Appelselter Zwitser 18/jul 24/jul 7  
       
 Onder kapitein Vuyttenbroeck     
 Nicola dela Trossi Fransman 18/jul 11/sep 56 overleden 
 Thenis Daenisen  18/jul 25/aug 39 overleden 
       
 Onder kapitein Mr Brueges     
 Coert Wolf  18/jul 15/aug 29 overleden 
       
 Onder kapitein Couteler     
 Coert Goetjaer ruiter 18/jul 30/aug 44 overleden 
       
 Onder kapitein Coerlau     
 Ritsaert Morgan  18/jul 29/aug 43 overleden 
       

 
Onder kolonel 
Edmont      

 Robert Dam Schot 18/jul 23/aug 37 overleden 
 Alexander Doucken Schot 2/aug 10/aug 9  
 Ritsaert Nootman  2/aug  45 nog daar 15 sept 
       
18 Onder de oversten luytenant Caduighedding    

 Coer van Oesten  2/aug 26/aug 50 
met zijn vrouw, 25 dagen maal 
2 

       
 Onder kapitein Cardon     
 Jan Virijn Fransman 2/aug 18/aug 17  
       
 Onder kapitein De Sauren     
 Antoni Saursaon  2/aug 9/aug 8  
       
 Onder kapitein Peeter Sevisscher     
 Hans van Ysennoch Fries 2/aug 26/aug 25  
 Jochem Schont  2/aug 26/aug 25  
       
 Onder kapitein Steenhuyse     
 Pierre Bigaer Fransman 2/aug 29/aug 28  
       
 Onder kapitein Maesschot     
 Nicola Samison Fransman 2/aug  45 nog daar op 15 sept 
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 Onder kapitein Schot      
 Alexander Brie Schot 25/jul 4/aug 11  
       
20 Onder scheepskapitein Peeter Aertsen van Brakel    
 Jan Visser  Hoogduits 18/jul 20/aug 34  
       
 Onder kapitein Jasper van Lievenborch     
 Balthasaer Fuitscher van overboch 25/jul 30/aug 31  
       
 Onder kapitein Penbroeck     
 Robert Griffer ruiter Engelsman 24/jul 9/sep 48 overleden 
       

 
Onder kapitein 
Merlijn      

 Reymergeessen  27/jul 25/aug 30  
       
 Onder kapitein Wageman     
 Hans van Wuiers ruiter 30/jul  48 hier nog 15 sept 
       
 Onder kapitein Geeraert van See     
 Harman Janssen  1/aug  46 hier nog 15 sept 
       
 Onder kolonel Piron      
 Wendel Stael  24/jul 21/aug 29  
 Carnelis Coisten van Delft 24/jul 5/sep 44  
       
 Onder kapitein Slander     
 Conssayn deliege Frans soldaat 1/aug  46 daar nog op 15 sept 
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II. Voorbeeld van lijst van soldatenboekje578F

1 

 

                                                 
1 ZA, Godshuis, nr 402, f6, p 17 
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