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Echt Duitsche Gravenspruit, echt kweeHing van Genève,
Echt ridder zonder vrees en Christen zonder blaam;
Met Willem van Oranje uit éénen echt geboren,
Was hij één hart met hem, en krijgs- en kampgenoot,
Zijn rechterhand, maar ook zijn voorbeeld lang te voren
In beider keus en deel tot aan en in den dood.
DA COSTA.

Ook nu vereeren wij de blinkende viktorie,
Den grootschen heldendood en de onverwelkbre glorie
Van Adolf, Nassau's roem. Het vrije nageslacht
Heeft hem een zuil gesticht. Eenvoudig is het teeken
Van onze erkentlijkheid. Waar heldendaden spreken,
En liefde een schuld betaalt, daar voegt geen weidsche pracht.
SPANDAW.
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DE SLAG BIJ HEILIGERLEE.
VOORLEZING.

MIJNE EEEREN, BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET
FSIESCH GENOOTSCHAP!

De gewichtige gebeurtenis, die wij heden zullen herdenken,
is bij haar eerste en tweede eeuwgetij onopgemerkt voorbijgegaan. Wie zou in 1668, in den Stadhouderloozen tijd, toen
zoo kort geleden het Eeuwig Edict gesloten was, een feest
hebben durven vieren, waarbij de daden der vorsten uit het
Huis van Oranje en de vele diensten door hen aan ons vaderland bewezen eene zoo ruime plaats moeten innemen? En
in 1768? Ook toen waren de gemoederen te veel verdeeld;
de partijschappen smeulden om spoedig te ontvlammen; vóór
of tegen Oranje werd weldra eene leuze, die de Nederlanders
in twee factiën splitste; de geest van provincialisme was nog
te sterk, dan dat de herinnering aan 'tgeen tweehonderd jaar
vroeger in een uithoek van ons vaderland was voorgevallen
(ik spreek als een Hollander uit de vorige eeuw) eene nationale zaak konde zijn. Hoe is dat alles thans veranderd!
Het lijden onzer vaderen van 1795 tot 1813 heeft aan de oude
partijschappen een einde gemaakt. Het nu levende geslacht moge
het onderling in menig opzicht oneens zijn, — aan de verplichtingen , die Nederland aan Willem 1 , zijne broeders en afstam-
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melingen heeft, twijfelt niemand meer. Wij gevoelen allen, dat
wij burgers van éénen staat zijn en dat de strijd, dien onze
vaderen voor vrijheid van geweten en van regeering gevoerd
hebben, voor ons allen rijke vruchten heeft gedragen.
Wel hebben dus zij, die thans te zamen de Hoofdcommissie
uitmaken en die het eerst eene oproeping hebben gericht tot
het geheele Nederlandsche volk, om den slag bij Heiligerlee,
het eerste heldenfeit van den vrijheidsoorlog, te herdenken,—
wel hebben zij getoond, dat ze den geest van het Nederlandsche volk van den tegenwoordigen tijd kenden. De uitkomst
heeft op hunne pogingen haar zegel gedrukt. Tallooze subcommissies hebben zich gevormd; overal heeft het plan toejuiching en medewerking ondervonden.
Ook de Friezen hebben zich niet onttrokken: zij hebben
dubbel belang bij deze zaak. Zij moeten haar ondersteunen,
niet alleen als Nederlanders, maar nog daarenboven als Friezen.
De overgroote meerderheid der troepen, die Lodewijk van
Nassau te Heiligerlee bij zich had, bestond wel is waar uit
Duitschers, doch het overblijvende deel uit Groningers,
vooral uit Friezen. Wij kennen de namen van meer dan
tweehonderd inwoners dezer provincie, die onder Lodewijks
vanen dienst hadden genomen (1). Bitter en kwaadaardig moge
"Viglius hen het uitschot van Friesland noemen (2), het waren
mannen, die, ter verkrijging hunner onafhankelijkheid, vaderland en betrekkingen verlieten en wier huisgenooten en goederen in de macht van een wreedaardig vijand bleven. En
waren er velen bij uit de minder aanzienlijke standen der maatschappij , — menig hunner droeg een naam, die van ouds in
de geschiedenis van dit gewest is bekend geweest en door de
nakomelingen nog met eere genoemd wordt. Of zou dit niet
toepasselijk zijn op de Eysinga's, de Aysma's, de Hettinga's,
Bonga's, Buma's en zoo vele anderen? Voorzeker, wij heb-
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ben uitvoerige schetsen van de daden der Zeeuwen en der
Noordhollanders iu den tachtigjarigen oorlog; maar ook hem,
die uiteen wilde zetten 'tgeen door de Friezen, zelfs maar in
de eerste jaren van den opstand, verricht is, zou het niet aan.
rijke stof ontbreken. Geheel naar waarheid schreef de Graaf
van Aremberg, Stadhouder des Konings van Spanje over Friesland, Groningen en Drenthe, zeven dagen vóór den slag bij
Heiligerlee, aan den Hertog van Alva (3): //les principaux ca//pitaines, commissaires et autres officiers estans en la trouppe
//du conte Lodowick sont de ce pays de Erize et de ceste
wdicte ville." En een vaderlandsch Geschiedschrijver, die den
aangehaalden brief niet kende, zegt (4): //het leger van Graaf
//Lodewijk was de verzamelplaats der Priesche Edelen, die
//reeds, door het teekenen van het verbond, 's lands vrijheid
//en godsdienst onder hunne bescherming hadden genomen."
Ik stel er prijs op, dit reeds bij het begin mijner rede te
doen opmerken, om daardoor hen te beantwoorden, die er zich
over verwonderd hebben, dat het Priesch Genootschap tot het
besluit is gekomen, om de gebeurtenissen van Mei 1568 opzettelijk te herdenken. Ik geloof dat dit, om de opgegeven
reden, geheel op den weg dezer vereeniging lag. Daarom
heb ik mij ook niet willen onttrekken aan de vereerende uitnoodiging, mij door het Bestuur gedaan, om op de laatste vergadering vóór den dag der feestviering het voorgevallene in
de maanden April en Mei 1568 in het geheugen der leden
terug te roepen. Ontveinsd heb ik het mij niet, dat het een
zware taak was, omdat er, voor zoo ver ik weet, geene
ongebruikte bouwstoffen voorhanden en de gebeurtenissen van
die dagen zoo herhaaldelijk en zoo goed beschreven waren.
Doch het belangrijke en aangename onderwerp heeft mij
die bezwaren misschien te licht doen achten. Van de bronnen , die ik geraadpleegd heb, hoop ik in de aanteekeningen
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rekenschap af te leggen (5). Hier wil ik er slechts drie opnoemen.
In de eerste plaats de belangrijke briefwisseling, die in de
maanden April en Mei tusschen den Hertog van Alva en de
Graven van Aremberg en Megen gevoerd is. Vervolgens de gedenkschriften van Bernardino de Mendoça, die den geheelen
tocht in Friesland heeft bijgewoond. Eindelijk het verhaal der
merkwaardigste voorvallen in de Nederlanden van 1555 tot
1573, te boek gesteld door Henricus Paulinus, Secretaris der
stad Einden. Drie dagen na den slag bij Heiligerlee is hij
naar het tooneel van den strijd gereisd en heeft dáár van Graaf
Lodewijk zelven allerlei inlichtingen en aanwijzingen ontvangen.
Het zij mij vergund in het eerste deel mijner rede een
overzicht te geven van het gebeurde tot aan den slag, en in
het tweede deel den slag zelven te schetsen. Daar het eene
gedeelte de tijdruimte van ongeveer zes weken, en het andere
slechts die van weinige uren omvat, zult gij mij, hoop ik, de
onevenredigheid tusschen beide deelen, inleiding en eigenlijk
onderwerp, wel ten goede willen houden.

Nog vóór de komst van Alva had Prins Willem van Oranje
het land verlaten en zich naar zijne Duitsche Staten begeven.
Daar had hij met zijne broeders en met verschillende Protestantsche vorsten overlegd, wat hem te doen stond en op welke
wijze zij de noodige gelden zouden bijeenbrengen, om een leger
uit te rusten. Zijnen vriend en vertrouweling, Johannes Basius, vroeger advocaat te Leeuwarden, had hij naar verschillende plaatsen gezonden, om gelden op te nemen. (6). Door
vrijwillige bijdragen, door verkoop of verpanding hunner goederen hadden voornamelijk Willem en zijne nabestaanden ein-
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delijk eene vrij belangrijke som gekregen en daarmede een leger
aangeworven. Hij verdeelde dit in drie deelen: het eene onder
Hoogstraten, later oncler Villers, zou in Gelderland, — het
tweede onder Cocqueville zou in Artois vallen (deze beide tochten , waarmede wij ons hier niet behoeven bezig te houden,
zijn, gelijk bekend is, geheel mislukt); het derde gedeelte eindelijk, onder aanvoering van 's Prinsen ridderlijken broeder Lodewijk, zou het Noordoosten van ons vaderland tot kampplaats
kiezen. Daartoe gaf Willem, den 6 April 1568, te Dillenburg
aan Lodewijk een lastbrief, (7) die in zijn geheel bij Bor te
vinden is en hierop neerkomt, dat //Willem, bij de gratie Gods
prins van Oranje enz. om de groote genegenheid , die hij den
Koning van Spanje toedraagt en om de verwoesting te verhoeden , die het land door de wreedheid der Spanjaards boven liet
hoofd hangt; om de privilegies, door Zijne Majesteit en diens
voorgangers bezworen, te handhaven; om de uitroeiing van den
godsdienst door de plakkaten te beletten; om de zonen en
dochteren des lands van de slavernij te redden, •—• zijnen veelgeliefden broeder Lodewijk van Nassau gelast, om zooveel
krijgsvolk aan te werven als hij noodig zal oordeelen, om voor
te staan hetgeen voorzeid is. Eu als hij met Gods hulp den
aanslag, dien hij heeft voorgenomen, zal volbracht hebben, om
ook dan voor zijne verdere plannen zooveel soldaten aan te
nemen, als hem goed zal dunken."
Van dezen lastbrief voorzien, ging Lodewijk naar OostEriesland. Waarom juist daarheen ? De duizenden Nederlanders,
die, in den laatsten tijd, de geloofsvervolging en den bloedraad
ontvlucht waren, hadden zich naar verschillende buitenlandsche
steden begeven, doch nergens waren zij in zoo grooten getale
vereenigd als te Emden. (8). Brandt b. v. verhaalt, dat in
den strengen winter van 1567 wel 850 huisgezinnen over het
ijs van de Zuiderzee naar Emden gevloden waren (9). Ze
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werden daar door hunne geloofsgenooten welwillend ontvangen;
en mocht ook somtijds de Graaf van Oost-Friesland, door de
bedreigingen of luide klachten van Philips en Alva verschrikt,
hun bevelen om de stad te verlaten of verbieden om er in te
komen, spoedig dreef de storm voorbij en meer en meer Nederlanders vonden er een veilige schuilplaats. (10) Daarom was
Emden den Spaanschgezinden een doorn in het oog (11). Viglius
zegt, dat het vol vluchtelingen en oproermakers is (12). Men
kan zich dan ook voorstellen welk een uitdrukking van diepen
afkeer er op Philips gelaat te lezen moet geweest zijn, toen
hij zich in zijn kabinet te Madrid op eene kaart van OostFriesland, die Hoppers uit Nederland had medegebracht, Emden , dat verzameloord zijner tegenstanders en Heiligerlee en
Jemmingen liet aanwijzen (13). Het zou eene afbeelding zijn,
een goed schilder waardig, 't Is dus geen wonder, dat Lodewijk besloot, om dáár zijne troepen te verzamelen, waar
hij zoovele geloofsgenooten zou vinden, zoovelen, die hem
als hun redder beschouwden. Er kwam meer bij. In Emden waren vele Eriesche en Groningsche vluchtelingen, en
Lodewijk had juist een inval in de Noordelijke gewesten
voor. Mocht het hem eens gelukken de Spanjaarden uit
Groningen en Eriesland te verdrijven, dan was er voor de
goede zaak veel gewonnen. Slechts door een binnenzee waren zij van Holland gescheiden, en ook dáár had de zaak
van den opstand reeds vele aanhangers. En op de medewerking van een groot gedeelte der Groningers en Eriezen (14)
mocht hij gerust rekenen. Zij waren volstrekt niet Spaanschgezind; waarschijnlijk zouden ze, als ze op eenige ondersteuning
van Lodewijk konden hopen, zich zelfs tegen de garnizoenen,
in hunne, voornaamste steden gelegd, gaan verzetten, en ook
onder deze heerschte niet de rechte geest, want reeds sinds
maanden hadden ze geen soldij ontvangen (15). Daarenboven
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was Aremberg, de stadhouder der drie Noordelijke gewesten,
op het einde des vorigen jaars als aanvoerder der hulptroepen
naar Frankrijk vertrokken, en na den vrede van Longjumeau,
in Maart gesloten, wel in het land, maar nog niet in zijn
stadhouderschap teruggekeerd (16). De man dus, tegen wien ze
opzagen en die hen meermalen met krachtige hand tot hun plicht
had gebracht, was afwezig, en alleen plaatsvervangers tegenwoordig, wier gezag en invloed natuurlijk zoo groot niet waren.
Voor Lodewijk was dus Etnden het aangewezen punt orn zijne
krijgsverrichtingen te beginnen. Hij heeft goed gezien. Dadelijk sloten zich vele Friesche uitgewekenen, als : Alle Teijes
en Tjerk Walles, oud-burgemeesters van Leeuwarden, Hessel
van Oosthein, Grietman van Idaarderadeel, Pibo Haerda, Sjuck
Eminga en anderen, bij hem aan. Ook eenige Groningsche
edellieden , de Ripperda's, de beide Rengersen , Barthold Enthes
met zijn broeder, enz. Wij kunnen ze natuurlijk niet allen
opnoemen. Eén echter, Lodewijks rechterhand, mogen wij
niet onvermeld laten. Het is Dr. Tjalling van Eysinga (17). Op
de lijst der IViesche vluchtelingen, door Aremberg aan Alva
gezonden, staat hij bovenaan, als //opperste Eaedt, monstercommissaris en de Tresorier generaal" (18). Hij is gedurende
de eerste maanden van het jaar 1568 onvermoeid in den dienst
van Lodewijk werkzaam geweest. In Groningen deed hij het
in persoon; in Friesland door middel zijner vrienden en betrekkingen. Zoodra Aremberg in Leeuwarden was teruggekeerd,
stelde hij aan Alva voor, om het huis van Eysinga, dicht bij
het Blokhuis gelegen, tot op den grond toe te laten afbreken
en op de leege plek een schandzuil op te richten, waarop naam
en misdrijf aangeduid zouden worden (19). Dat Alva zich met
dit plan volkomen vereenigde, zal ik u niet behoeven te zeggen;
doch de spoedig daarop gevolgde dood van Aremberg heeft de
ten uitvoerlegging verhinderd (20).
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Uit Einden zond Lodewijk, Diederick Sonoy naar Wesel,
om een zeker aantal geweeren te koopen.
Op den 10 April had hij aan den oud-grietman Hoinme van
Hettinga eene aanstelling als hopman gegeven, en deze had in
Kollumerland en Dantumadeel door zijnen luitenant Hiddinck
volk laten aanwerven (21).
Lodewijk zelf bracht een voorraad kogels, kruit en verdere
oorlogsbehoeften bijeen en trok met het kleine aantal manschappen, die zich onder zijne bevelen hadden geschaard, met
Lancelot van Brederode naar Groningerland. Zijne banieren
prijkten met de woorden: Nunc aut Nunquam, Recuperare
aut mori: Nu of Nooit, Terugwinnen of sterven.
Op den 21 April gaf Mepsche van die aannadering bericht
aan Zegher van Groesbeek, Arembergs plaatsvervanger als
stadhouder van Friesland (22). Deze begaf zich onmiddellijk
naar Groningen om op alles orde te stellen, zond den volgenden dag aan Alva tijding van het voorgevallene, klaagde
dat de garnizoenen zoo klein waren en dat een oproerige
geest ze bezielde, en vroeg dringend aan den landvoogd om
raad en ondersteuning. Deze handelde, zooals zich van zulk
een legerhoofd verwachten liet. Hij zag het gewicht van
het oogenblik ten volle in en begreep dat spoed het voornaamste vereischte was, vooral wegens de onzekerheid, welke
de eigenlijke plannen van Lodewijk waren. Dadelijk bij het
eerste bericht zendt hij een renbode naar den Graaf van
Megen, stadhouder van Gelderland, wijst hem o. a. op het
belang uit een krijgskundig oogpunt der vesting Lingen; gelast
hem, om naar deze stad, die zoo weinig versterkt en wier behoud van het uiterste gewicht was, de noodige krijgsmacht te
zenden; verlangt dat hij aan den Bisschop van Munster bevel
zal zenden, om geene troepenverzamelingen in zijn land te
gedoogen, en meldt hem dat Aremberg, die nog te Brussel was,
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zich zoo spoedig mogelijk naar zijn stadhouderschap zal begeven (23).
Ook Lodewijk had niefc stilgezeten. Den 24 April (24)
had hij het kasteel te Wedde, dat aan Aremberg toebehoorde
en dat op het gerucht van Lodewijks aannadering en van liet
groote aantal troepen dat hij bij zich had door den slotvoogd
Tijs Oort, gelijk B o r — , Matthias Orthus, gelijk Paulinus hem
noemt, lafhartig verlaten was, ingenomen (25). Dit kasteel was
om zijne ligging van veel belang. Het was de sleutel tot
Oost-Friesland. Het zou nu als loopplaats dienen voor de aan
te werven manschappen. Plattelandbewoners, voortvluchtigen ,
allerlei slag van inenschen schaarden zich daar onder zijne banieren, en binnen weinige dagen waren 600 tot 700 man bijeen.
In het begin hadden wellicht de Duitsche troepen, die in Groningen lagen, dien toeloop kunnen verstoren, doch dan hadden
zij de stad zonder bezetting moeten laten en dat was ongeraden.
Toen Lodewijk hier eenige dagen gelegen had en hij zijne troepen sterk genoeg rekende, splitste hij ze in drie deelen, waarvan
het eene ter bezetting van het kasteel achterbleef, het andere
tot op anderhalf uur afstand van de stad Groningen voorttrok,
terwijl hij zelf met het derde voortrukte naar Appingadam.
Hieruit verdreef hij de Spaansche bezetting en maakte zich
van de stad meester (26). Zijn broeder Adolf kwam hier met
een tweehonderdtal ruiters bij hem. Lodewijk nam zijn intrek
bij den Burgemeester Sebastiaan Wubbens (27).
Yanhier schreef hij op den 4 Mei een brief aan de Staten van Groningen (28). Met uit eigen beweging, noch lichtvaardig , was hij met krijgsvolk in het land gekomen, maar
volgens ontvangen bevelen en in de hoop dat hij, met Gods
hulp» ten dienste van den Koning van Spanje en ten nutte
dezer landen, de tiranny van den gruwelijken vervolger der
Christenen zou uitroeien, de oude privilegiën handhaven en de
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verstrooide en verjaagde Christenen troost en bijstand brengen. Hij verzocht de Regeering om hem eenige afgevaardigden
te zenden , aan wie hij inzage van zijne instructie zou geven;
hij voegde er bij dat, als zij hieraan niet voldeden en hem
tegenwerkten, hij ze als vijanden beschouwen en behandelen
zou. Inderdaad, de Groningers zaten nu tusschen twee vuren in.
Ondersteunden zij Lodewijk niet, dan was het platteland aan
allerlei gewelddadigheden blootgesteld, en ondersteunden zij hem
wel, dan hadden zij van Alva en de Spanjaarden niet veel
goeds te verwachten. Tijd gewonnen is veel gewonnen, zegt
het spreekwoord, dat de Groningers in praktijk brachten. Zij
zonden eenigen uit hun midden naar Lodewijk, die hun door
Tjalling van Eysinga (29) liet mededeelen, welke zijne plannen
waren en hen om ondersteuning, vooral in gereed geld, verzoeken. Zij vraagden eenigen tijd uitstel, om met Groesbeek
te beraden. Lodewijk stond dit toe. Doch in Groningen teruggekomen , troffen zij er Groesbeek niet meer aan. Hij was
een paar dagen, nadat Lodewijk te Appingadam was gekomen,
met ongeveer 400 man naar Wittewierum getrokken, om Lodewijk te verjagen, voordat hij zich versterkt had. Dit plan
was echter mislukt (30). De Regeering van Groningen gaf nu,
ter voorkoming van grooter nadeelen, verlof om eenig geld op
te brengen. Hiermee kon Lodewijk alweer eenige manschappen aanwerven (31). De Eegeering zond evenwel van het door
haar verrichte onmiddellijk bericht aan Alva.
Den 7 Mei kwam Aremberg op zijne reis naar friesland te
Arnhem bij Megen aan (32). Hij vond daar Twickeloo, die door
Groesbeek met nieuwe berichten tot hem gezonden was. Zij beraadslaagden te zarnen, wat hun te doen stond. Beiden waren
het eens, dat snelheid een eerste vereischte was en een voldoend aantal troepen een tweede, terwijl zij het verder onraadzaam oordeelden, om elk afzonderlijk te handelen. Na alles
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breedvoerig besproken te hebben, was hun beider advies, dat
Alva de tien Spaansche vendels, die in de omstreken van den
Bosch, onder bevel van Don Gonzalo de Bracamonte, gelegerd
waren (33), bijeen moest trekken, ze naar Amsterdam laten
gaan, daar inschepen en te Delfzijl of eenige andere plaats,
die Aremberg hun zou aanwijzen, ontschepen. Te Amsterdam
moesten ze zich van kruit en lood voorzien. Megen had ook
reeds vier vendels naar Friesland gezonden, maar ze waren
niet voltallig, omdat hij er een zeker aantal manschappen had
moeten afnemen ter verdediging van eenige sterkten.
Alva bracht het voorstel van Aremberg en Megen in den
Eaad van State. Deze zag er bezwaar in, om de troepen de
reis over zee te laten nemen en vond beter, dat ze over land
naar Friesland trokken. Alva evenwel vereenigde zich met
Arembergs voorstel, omdat er clan meer kans was, dat de zaak
zelve en de sterkte der troepen aan Lodewijk onbekend bleven. Hij liet het ook aan Aremberg en Megen over, te bepalen, waar de troepen zouden ontschepen. Alleen verzocht
hij, dat eerstgenoemde zoo spoedig mogelijk een vertrouwd
persoon naar Amsterdam zou zenden, om, voor de inscheping,
de noodige aanwijzingen te doen (34). Ook gaf hij hem in
bedenking, daar wellicht de wind uit zulk een hoek kon waaien
dat de soldaten hier of daar op de Friesche kust moesten
ontschepen, dat hij in de verschillende zeeplaatsen de noodige
orders zou geven, om ze bij hun aankomst goed te ontvangen
en terecht te wijzen.
Megen kreeg last om met al de troepen, die hij beschikbaar
had, naar het Noorden op te rukken.
Men merkt uit een en ander dat Alva het overgroot belang
der zaak geheel inzag. Uit de drukke briefwisseling, die hij
gedurende de maand Mei met Aremberg en Megen onderhield;
uit zijn gedurig aandringen om toch van alles spoedig onder-
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hij daarover in zijne brieven aan Alva, maar voegt er telkens
bij, dat dit hem in zijn dienst niet zou doen wankelen of vertragen. En dat Aremberg de zaak niet overdrijft, bewijst de
aanteekeiring van een ooggetuige, den Leeuwarder Notaris
Anthonius Joostzoon: //Den achtiensten May is mijn g. Heer
die Grave van Aremberghe op een stoel sittende int schip gebrocht" (35).
Erger was het evenwel voor de Spanjaarden, dat de vier vendels, die Megen naar Friesland had gezonden, aan het muiten
waren geslagen, omdat ze geen soldij kregen en nu weigerden
om verder voort te trekken. Het was om de tijdsomstandigheden niet geraden, om tot strenge maatregelen over te gaan.
Aan Megen gelukte het om hen, met eene kleine som gelds,
die hij uit Brussel kreeg, tot gehoorzaamheid terug te brengen,
maar ze moesten toch nauwkeurig in het oog worden gehouden.
Den 12 Mei is Aremberg na eene maandenlange afwezigheid
in Leeuwarden teruggekeerd en heeft daar onmiddellijk streng
recht gehouden. Hij liet al de onrustigen, gelijk hij ze noemde,
dat zijn degenen die min of meer met personen uit Lodewijks
leger in betrekking stonden, omdat zij er vrienden of magen
bij hadden, daarenboven al de vrouwen en kinderen der voortvluchtigen, zonder vorm van proces uit de stad zetten (36).
Aan Alva zond hij een lijstje der voornaamste Leeuwarders,
die onder Lodewijks vanen dienden (37). Hij kreeg bevel
om deze allen, wanneer ze in zijne handen vielen, te laten ophangen. Te Leeuwarden ontbood Aremberg de vijf vaandels
Nederduitsche troepen , waarvan Jacob Huysinge overste was, en
wachtte nu nadere berichten af omtrent de Spaansche soldaten
onder Bracamonte.
Het leger van Lodewijk in Groningerland was in dien
tusschentijd daaglijks in getalsterkte vermeerderd. Onder
Crispijn van Zaltzburg waren 800 à 900 man bij hem gekoV. N. E.
26
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men. Twee mijlen van Lingen, dicht bij Emsburen, had
hij een nieuwe loopplaats geopend. Den 15 Mei had hij twee
mandementen aan het kerkelijk en wereldlijk bestuur van Groningen uitgevaardigd (38); alles had hij gedaan om met de bewoners van het platteland op een zoo goed mogelijken voet te
komen. Eene uitzondering maakte hij natuurlijk wat de bezittingen van de hoofden en begunstigers der Spaansche partij
betrof. Eenige woningen b. v. in den Ham, te Scharnier enz.
aan Mepsche toebehoorende, liet hij verbranden. Vele kloosters
stelde hij op schatting ter betaling zijner krijgslieden; hunne
klokken gebruikte hij om er geschut van te gieten enz. Deze
handelwijs tegenover vijanden heeft niets bevreemdends (39).
De Spaansche troepen onder Bracamonte waren den 15 Mei,
's avonds om zes uur, tusschen Muiden en Amsterdam ingescheept. De admiraal Boshuizen kruiste, op last van Bossu,
in de Zuiderzee en langs de IViesche en Groningsche kust,
om de schepen der Watergeuzen af te weren. Daar de wind
steeds noordelijk bleef, konden zij hun eerste plan om te Kollumerzijl te landen, niet volgen, doch liepen den 17 Meieven
voor den middag te Harlingen binnen (40). Zoodra Aremberg deze
heuglijke tijding kreeg, besloot hij, ofschoon zóó door de jicht
gekweld, dat hij zich moest laten dragen, om den volgenden
dag naar Groningen te gaan, terwijl ook Bracamonte met zijne
soldaten zich dadelijk daarheen op weg zou begeven (41).
Op den 20 Mei kwamen zij te Groningen aan. Daar trok
hij al de troepen aan zich, die voor het oogenblik konden gemist worden. Bovendien werden door de Regeering zes veldstukken te zijner beschikking gesteld, die, met de namen der
noten: ut, re, mi, fa, sol, la gedoopt, als ware het tot voorteeken moesten dienen, hoe hij de Geuzen naar zijn pijpen zou
doen dansen. Zekere berichten omtrent de stelling en de bewegingen van Lodewijks leger had hij nog niet. Wel wisten hij
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en ook Megen, dat hun vijand vrij sterk was en dat hij al
zijn troepen op ééu punt samentrok. Zij waren daardoor in
hunne meening versterkt, dat het geen zaak was, om elk op
zich zelven te handelen en dat zij een beslissend treffen moesten vermijden, totdat ze zich vereenigd hadden. Megen was
ook reeds op weg naar Groningen; hij rukte zoo spoedig voort
als de ongebaande landstreek, die hij moest doortrekken,
toeliet. Vooral fourage was moeilijk te krijgen en duur; voor
een kleinen wagen hooi o. a. moest hij f 30 betalen. Toch
was hij op den 22 reeds tot Koevorden genaderd.
Den vorigen dag (42) had Aremberg eenige soldaten op verkenning uitgezonden en des middags was hij in de abdij van
Wittewierum bij Appingadam gekomen. Ook Lodewijk was, na
eene toespraak tot zijne troepen gehouden te hebben, te velde
getrokken, in de hoop de Spanjaarden aan te grijpen en te
verslaan; doch zijne soldaten, het gevaar voor oogen ziende,
sloegen aan het muiten en wilden geen slag leveren, voordat
zij hun soldij ontvangen hadden (43). Aan Aremberg vertoonde
zich dan ook slechts een veertig- of vijftigtal Nassausche ruiters
met eenig voetvolk. Dadelijk rukten de vijf vendels Duitschen
en het regiment van Bracamonte hun te gemoet, volgden ze
tot bij Appingadam, waar zich een ander deel van het leger
bevond, volgens Aremberg wel duizend man sterk. Zij raakten
slaags; de Nassauschen, nog onbetaald en daardoor onwillig , verloren ruim twintig man en twee gevangenen; van de Spanjaarden werd niemand gewond. Het was een heerlijk schouwspel , schrijft Aremberg, te zien hoe de Spanjaarden hun plicht
deden en hoe moedig zij vochten, ondanks den langen weg,
dien zij hadden afgelegd; zoodat zij, ware de nacht niet ingevallen, de Nassauschen geheel zouden vernietigd hebben.
Maar, omdat het zoo laat was en zij niet wisten, welke
hulptroepen er wellicht nog zouden konien opdagen, terwijl
26*
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zij daarenboven het terrein niet kenden, hadden zij den
strijd niet voortgezet en waren naar hunne legerplaats teruggekeerd (44).
Paulinus verhaalt den loop van dit gevecht eenigszins anders.
Ook, volgens hem, maakte de nacht aan de schermutseling,
die eenige uren geduurd had, een einde, en waren zoowel de
Spanjaards als de Nassauschen weggegaan, beiden even dapper
gestemd; geen van beiden kon zich de overwinning toeëigenen;
van weerskanten werden er slechts weinigen gemist (45). Hetgeen evenwel kort daarna gebeurd is, in verband gebracht met
de bijzonderheden betreffende den slag bij Heiligerlee, die het
eerst in het derde deel der Archives zijn medegedeeld, doet mij
vermoeden, dat de voorstelling van den Spaanschen aanvoerder, hoe sterk ook gekleurd, der waarheid nader bijkomt, dan
die van den Emder Secretaris.
's Anderen daags ging Aremberg zelf het land in den omtrek in oogenscliouw nemen; maar ook nu kon hij geen zekere
berichten omtrent den vijand krijgen, daar deze overal ten
platten lande zooveel aanhangers en vrienden had. Zelfs van
zijne beide gevangenen kon hij niets te weten komen, daar ze,
volgens hun zeggen, eerst sedert een paar dagen bij Lodewijks
leger geweest waren.

Zoo brak de 23 Mei aan (46). Nog aan den morgen van
dien dag, wist Aremberg zoo weinig van zijne vijanden en
hunne plannen, dat hij aan Alva schreef, vernomen te hebben,
dat de Nassauers 's nachts tusschen 12 en 1 uur van Appingadam waren vertrokken en met schuiten naar Emden gegaan (47). Hij vroeg om nadere bevelen, hoe in dergelijke
omstandigheden te handelen?
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Wat was er in Lodewijks leger gebeurd na de ontmoeting
op den Sisten?
Den volgenden dag had hij ongebruikt moeten laten voorbijgaan , omdat zijne soldaten nog steeds weigerden te vechten,
voor zij hun soldij hadden gekregen. Des avonds had hij een
krijgsraad bijeengeroepen om te beraadslagen wat hem te doen
stond, of hij in de legerplaats bij Appingadam blijven of zich
elders heen begeven zou (48). Bijna al zijn officieren waren
van meening, dat men de stad moest verlaten, om daardoor
den vijand, wiens strijdlustigen aard men kende, op een ongunstiger terrein te lokken, vooral omdat het gerucht liep, dat hij
van plan was, hen in de stad te belegeren.
Met dat gevoelen kon Lodewijk zich niet vereenigen. Hoe!
de stad, die men eenmaal in bezit had, zonder slag of stoot aan
den vijand overgeven? in de stilte van den nacht als eea lafaard wegtrekken ? Daartoe kon de jonge, vurige held niet besluiten. //Nooit wil ik, zeide hij, den schijn op mij laden, dat
ik den vijand schandelijk ontvloden ben; nooit wil ik iets doen
dat mijn naam, den naam der Nassaus onwaardig is ofbezwalken zou. Eerder zal ik, als gij allen mij verlaat, met dezen
knaap (op zijn page wijzende) alleen den vijand afwachten en
mijn bloed en leven niet ontzien."
Toch liet Lodewijk zich ten laatste door zijne officieren en
door de gronden, die zij aanvoerden , van zijn voornemen afbrengen, en 's nachts tusschen een en twee uur verlieten zij
Appingadam en trokken den kant van Winschoten uit. Zijne
soldaten waren door den grooten nood, waarin ze zich thans ]
bevonden, gedwongen zich weer bij hunne vanen te voegen.
Toen Aremberg bij het aanbreken van den dag bemerkte dat
de Nassauschen weggetrokken waren, dacht hij dat ze, door de
ondervonden nederlaag bevreesd geworden, op de vlucht waren
gegaan. Hierin werd hij versterkt door het bericht der muiterij
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onder Lodewijks troepen. Hij besloot daarom hun geen tijd te
laten om zich te verschansen of de grenzen over te trekken.
Maar met het regiment van Bracamonte en de vijf vaandels
Duitsche soldaten vervolgde hij ze langs denzelfden weg, dien
ook Lodewijk gegaan was en vond ze tegen den avond bij het
klooster van Heiligeiiee in slagorde geschaard. Het gelijktijdige Geuzenlied (49) verhaalt de zaak met deze woorden:
Op den dryentwintielisten Mey,
Des avonts na ses uren,
Soo wert ghehoort een groot gheschrey,
Yan alle den nabueren,
t' Heyligherlee end daeromtrent,
Daer Gods ghenade wert bekent,
In zijnes strijdts wtvueren.
Graeiï Lodewijck tooch wt den Dam,
Nae dees voorseyde stede,
Zijn broeder Adolff met hem quam,
Graeff Joost Schouwenburch mede,
Met menich lantsknecht onbeducht,
Als't scheen, soo namen sy de vlucht,
Hetwelck haer voordeel dede.
Zy sochten een bequaem slachvelt,
En vondent voor Winschoten.
Lodewijk had hier eene allergunstigste stelling ingenomen (50).
Achter zich hadden ze een bosch; vóór zich een modderig en
drassig terrein, vol poelen en kuilen; hunne linkerzijde was door
een heuvel gedekt; eindelijk in de vlakte tusschen dezen heuvel,
het bosch en het moeras stonden twee bataljons voetknechten,
met de noodige scherpschutters bij zich. Het grootste dezer
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bataljons was 41 tot 43 man breed; het kleinste, dat door het
bosch gedekt werd, was 30 of 31 man diep. Deze twee bataljons vormden te zamen een geheel van 2600 tot £800 man.
Daar de Duitschers, zooals Mendoça opmerkt, aan hunne bataljons gewoonlijk meer diepte dan breedte geven, kan het bedrag
van Lodewijks voetvolk nog wel wat grooter geweest zijn. Ter
rechterzijde dezer bataljons stond de ruiterij, front makende
naar den weg, waarlangs de Spaansche troepen moesten naderen.
Bovenop den heuvel stond eene vrij groote afdeeling lichtgewapende troepen; terwijl aan het einde van het moeras, op een
geweerschot afstand, de rechte weg was, die naar het klooster
liep en waarlangs de Spanjaarden naderden. Aan dezen weg
sloot zich een boschje, dat zich tot aan den top van den heuvel
uitstrekte.
Lodewijk was nog met Adolf en andere bevelhebbers in het
klooster aan het middagmaal, toen een welgezind landman hem*
de tijding bracht dat de Spanjaards in aantocht waren (51).
Yan zijne spionnen had hij alreede gehoord dat Megen nog
ver af was. Gedachtig aan de spreuk, die hij in zijne vaandels
voerde: Nu of Nooit, ijlt hij naar zijne troepen, die in de
nabijheid hunne kwartieren betrokken hadden en moedigt aanvoerders en soldaten aan. Dit was het oogenblik, waarnaar ze
zoo lang gewenscht hadden; dit de plaats, die als aangewezen
was om er den vijand te verslaan. Als ze nu met oud-duitschen
moed streden, zou deze dag de laatste hunner moeiten, de eerste
hunner belooningen zijn (52).
Zijne troepen heffen een krijgsgeschreeuw aan en ook zij,
die er eerst niet toe gezind waren, scharen zich in de orde,
die wij boven hebben medegedeeld. Evenwel niet alle. Immers
ongeveer twee vaandels, meestal bestaande uit Oost-Friezen en
Oldenburgers, slopen de een voor den ander na weg; deelsomdat zij voor den vijand bevreesd waren en eene zekere neder-
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laag voor oogen zagen; deels omdat zij van honger uitgeput,
of omdat zij ongeoefend waren (53). Zoo wachtten zij den vijand af.
Den Graeff van Arenberch seer heet,
Sachmen vlytieh aenrijden,
Met thien vaendelen Spaengjaerden wreet;
Zij dansten end benijden,
Dat de vijff vaendlen wt Vrieslandt,
Met hen teghen een cleyn vyandt,
Als nu souden gaen strijden.
Arenberch heeft sicli eerst verthoont
Zijn achtiender te paerde.
Aremberg, die aan het hoofd der zijnen langs het smalle
pad, dat naar het klooster voerde, naderde, was een te ervaren krijgsman en te goed bekend met het verraderlijk terrein,
waarop hij zich bevond, om niet in te zien dat het geen zaak
was om den vijand in die sterke stelling aan te vallen. //Hij
//zag dat het een dier streken was, waaruit men breede, vier//kante stukken turf had gehaald voor brandstof en waar een
//bedriegelijk, groenachtig schuim op de oppervlakte van diepe
//poelen, naar de turf geleek, die er uit was getrokken. Hij
//zag dat het slagveld, hem door een schrander vijand aange//boden, een doorgaande reeks van bedekte kuilen was. Voor•cdat hij die stelling bemachtigen kon, moesten velen onvermij//delijk verzwolgen worden" (54). Liever wilde hij de Nassauschen
verhinderen weg te trekken en als Megen met zijne hulptroepen , welke hij nog dienzelfden dag verwachten kon, was aangekomen, met hem beraadslagen en gezamenlijk het plan tot
den aanval beramen. Zoo althans schijnt zijn inzicht geweest
te zijn. Doch zijne soldaten, door de gemakkelijke overwinning , eergisteren behaald, overmoedig geworden, waren niet te
houden en rukten, zoodra Aremberg de artillerie voorwaarts
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had laten trekken en het vuur op de lichtgewapende troepen
geopend had, op den vijand aan. Er is nog een ander verhaal (55), volgens hetwelk Aremberg, toen hij aarzelde om den
strijd te beginnen, door zijne soldaten voor lafaard, Lutheraan , verrader enz. werd uitgemaakt, en dat hij toen, in toorn
ontstoken en om zelfs den schijn te vermijden, alsof hij,
door het sparen zijner landgenooten, aan de zaak zijns konings
ontrouw werd, het sein tot den aanval heeft gegeven. Maar,
merkt Mendoça te recht op, 't is moeilijk aan te nemen, dat
een man als Aremberg, die reeds zoo dikwijls troepen had
aangevoerd, om dusdanige gezegden, die door soldaten zoo
lichtelijk ondoordacht gebezigd worden, zich tot het leve»
ren van een slag zou hebben laten overhalen, dien de raadgevingen van Alva, de voordeelige stelling zijner vijanden en het
voor hem zelven ongunstige terrein hem afrieden. Waarschijnlijker is het, dat de Spaansche soldaten, de voorwaartsche
beweging der artillerie bemerkende en van Arembergs bedoelingen niets wetende, zich verbeeld hebben dat hun aanvoerder
den strijd wilde en dat zij, door hun ijver verblind, den aanval begonnen zijn, zonder aan poelen of venen te denken. Zij
stoven vooruit. Dadelijk stelde zich het Nassausche voetvolk
met Lodewijk aan het hoofd in beweging, met groot geklik klak hunner lansen. Spoedig werd een tweehonderdtal der vooruitgerukte Spaansche soldaten door den moerassigen grond in hunne
bewegingen belemmerd; zij vielen in de poelen, konden van
hunne wapenen geen gebruik maken en werden zonder verdediging blootgesteld aan de pieken en geweren der soldaten van het
grootste bataljon, die niet nalieten gebruik te maken van den
verwarden aanval en van het hooger gelegen en vaster terrein,
dat zij gekozen hadden en waar zij goed op de been konden
blijven. Toch zouden, merkt een ooggetuige op, al die voordeelen de JSTassauschen minder gebaat hebben, als de wanorde,
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waarmede de Spanjaards aanvielen, niet zoo groot was geweest.
Zij gevoelden zooveel minachting voor een vijand, nog onlangs
door een handvol scherpschutters tot een schandelijke vlucht
gedwongen, dat ze zich den tijd niet gunden, om zich behoorlijk te scharen (56). Middelerwijl was het kleinste bataljon der
Nassauschen de helling van den heuvel tot aan het begin van
het bosch afgedaald en onderschepte den doortocht, ten einde
de troepen, die vooruit waren gesneld, van hulp te versteken.
Deze waren nu geheel aan den aanval der piekeniers van het
groote bataljon overgelaten. De Duitsche troepen gingen op
de vlucht: de Spanjaards volgden ze; kwartier werd hun niet
verleend; aan Dalem gedachtig, sloegen de Nassauschen dood
wie in hun handen viel (57).
Vijf vaendlen Duytschen vluchten haest,
Die d' ander snel naeliepen,
De Spaengiaerts stonden seer verbaest,
.vMisericord" zij riepen;
//Sanct Jago, Notre Dam Loret"
Was van haer op God niet gelet,
Deerlicken sy ontsliepen.
Gheen halff uer en heeft dit gheduert,
Off den slach dien nam ende,
Die loopers hebbent meest besuert,
Al door Nassouwens bende,
Opt moer ent bosch, een mijl int ront,
Men Spaengiaerts ende Duytschen vont,
Meest doot, waermen sich wende.
Zoodra de Graaf van Aremberg het gevaar zijner troepen
zag, viel hij aan het hoofd van eenige ruiters en edellieden,
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die hem vergezelden, de vijandelijke ruiterij aan, aangevoerd
door Adolf van Nassau (58). Adolfs paard, verschrikt door het
geknal der kanonnen, het geschetter der trompetten en het geraas , dat zich aan alle kanten deed hooren, luisterde niet langer naar toom of spoor, maar ging door en voerde zijn berijder midden onder de vijanden. Van alle kanten schoten dezen
op Adolf toe. Tevergeefs trachtte hij zijn paard om te wenden en naar de zijnen terug te keeren; met leeuwenmoed
verdedigde hij zich, maar de menigte vijanden was te groot;
met wonden bedekt viel hij van zijn paard en stierf den heldendood, gelijk de vele wonden, waarmede hij bedekt was en
liet aantal vijanden dat rondom hem op den grond lag, ten
duidelijkste bewezen.
Zoodra Lodewijk het vallen van zijn broeder vernam, snelde
hij hem te hulp en deed zulk een geweldigen aanval op den
vijand, dat deze terugdeinsde en naar het klooster vluchtte.
Hier volgde Lodewijk hem, doodde velen hunner of nam ze
gevangen en maakte zich van het klooster meester (59).
Er is verschil wat het sneuvelen van Adolf betreft. Volgens
sommigen, is hij door de hand van Aremberg, volgens anderen
door die eens onbekenden gevallen. Welke van die twee verhalen
waar is, kan niet uitgemaakt worden. Het eerste heeft voor
zich het gezag van Mendoça, die bij den slag van Heiligerlee
tegenwoordig was en die uitdrukkelijk zegt: Aremberg doodde
met eigen hand Graaf Adolf en twee ruiters, die aan zijne zijde
streden(60). Doch. hiertegen is in te brengen, dat Henr.
Paulinus, die, zooals wij boven zeiden, drie dagen na den slag
in het leger van Lodewijk gekomen is en van hem en Graaf
Joost van Schouwenburg zeer uitvoerige berichten heeft gekregen , alleen vermeldt dat Adolf met vele wonden bedekt gesneuveld is (61).
Ook Arembergs einde naderde.

Door het meerendeel der
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zijnen verlaten, werd ook hij tot de vlucht gedwongen. Hij
gaf zijn paard de sporen en trachtte over een hek te springen,
ten einde zoo zijn leven te redden. Doch het edele dier, dat reeds
gewond was, kon dien sprong niet meer doen en viel met zijn
berijder neder. De weinige getrouwen , die hem vergezelden,
hielpen hem met veel moeite weer op, maar het paard stortte
dood ter aarde. Buiten staat om verder te gaan ten gevolge
zijner wonden, het gewicht zijner wapenrusting en de laatste
aanvallen der jicht, hield Aremberg zich tegen het noodlottige
hek staande. Weldra werd hij door een menigte vijanden omsingeld, doch, al namen zijne krachten af, zijn moed begaf hem
niet. Integendeel, met liet zwaard in de hand streed hij met
evenveel dapperheid, als hij bij zoovele andere gelegenheden
in dienst van zijn Koning gedaan had. Maar de ridderlijke
Graaf zou door een onedele hand vallen (62). Een zekere Amsterdammer , Maarten de Taschmaker genaamd, schoot den Graaf
met een lang roer in den hals, tusschen den stalen kraag van
het harnas en het heimet in. Toen Aremberg dit schot ontvangen had, riep hij uit: Ik ben de Graaf van Aremberg,
neem mij gevangen. Doch Maarten dit hoorende, zeide: Gij
zijt juist de man, dien ik zoek; waarop een Eries, met name
Sybrand Sickesz, den Graaf met een geweer op zijn heimet
sloeg, zoodat het van zijn hoofd viel en hij zelf ter aarde
stortte. Daarna heeft Sickesz hem, toen hij op den grond
lag, met hetzelfde geweer eenige slagen op het hoofd toegebracht, waarna hij terstond is overleden. Maarten, Sickesz
en anderen zijn toen naar Graaf Lodewijk gegaan, hem zeggende wat ze gedaan hadden. Zij rekenden op eene groote belooning, doch kregen slechts ten antwoord: Ik had liever gezien,
dat gij mij den man levend hadt geleverd; doch nu het gedaan
is, kan ik u daarvoor niet straffen.
Naderhand werd het lijk bij Lodewijk gebracht: volgens be-
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richt van een ooggetuige, ons medegedeeld door Amelis van Amstel, //was syn Ed. geschoten doer die strot van Zijnder Ed.
//keel ende in syn syde doer ende weder doer, ende syn Ed.
//was voer synder Ed. voerhoefft boven syn ogen gewont, zeer
//dapperlick" (63). Op bevel van Lodewijk werd het in de kerk
te Heiligerlee begraven (64). De vliesorde, door Aremberg gedragen, is door Lodewijk aan zijn broeder Willem gezonden (65).
Het lijk van Graaf Adolf werd midden onder de lijken der
vijanden gevonden. Het was met zooveel wonden overdekt,
dat het met moeite herkend werd. Op last van Lodewijk werd
het met de meeste plechtigheid naar Wedde gebracht en daar
begraven. Naderhand is het door zijne goede zorgen opgegraven en naar Duitschland vervoerd (66).
Het duurde eenige dagen eer men met het droevige lot des
Graven van Aremberg bekend werd. Men was in het onzekere,
of hij gesneuveld of gevangengenomen was. Eerst den 26
Mei konden Groesbeek en Megen de zekere tijding aan Alva
mededeelen (67). Nog langer duurde het, eer de Staten van
Friesland het wisten (68).
Doch zoodra het noodlottig uiteinde bekend was geworden,
was de deelneming algemeen. Aan zijne weduwe werd ze o. a.
betuigd door Philips zelven, door Alva, door den Koning van
Frankrijk, den Hertog van Beijeren, de Hertogin van Lotharingen , de Staten van Overijsel, Groningen enz. (69): want de
overledene had zich steeds een trouw dienaar zijns Konings
betoond en was geëerd en bemind door allen, die met hem in
aanraking' waren geweest en niet tot 's Konings tegenstanders
behoorden. Dr. Johan Eoorda werd naar Lodewijk gezonden,
om | het lijk ™ op te vragen , doch het werd hem niet uitgeleverda(70). Behalve Aremberg kwamen ook verscheidene hoofden andere officieren om, als: Don Alvaro Osorio, Juan Paez
de Soto Major en anderen.

Wumkes.nl

4â4

De vluchtelingen uit het Spaansche leger ontmoetten op hun
overhaasten aftocht den hopman de Salaçar, die met eenige
lichte ruiterij door den Graaf van Megen op verkenning was
uitgezonden. Deze was namelijk dienzelfden dag 's morgens
om twee uur uit Koevorden opgerukt en kwam 's middags omstreeks twaalf uur te Zuidlaren, alwaar hij een brief aan Aremberg schreef met bericht dat hij nog dienzelfden avond bij hem
zou komen, 't Was hem evenwel onmogelijk om dadelijk verder
te trekken. Hij had reeds een zoo langen marsen gemaakt en
vond geen fourage voor de paarden, die hij echter binnen weinige uren verwachtte. Hij besloot dus, om eenige uren rust te
nemen, 's Middags om 5 uur trok hij verder en ontmoette
een paar uren later de eerste vluchtelingen, die hem het bericht
van den verloren slag brachten. Hij zou nu een andere tijding
aan Alva mee te deelen hebben, dan hij eenige dagen vroeger
gedacht had, toen hij hem schreef, zich verzekerd te houden,
dat de oorlog binnen zes dagen geëindigd zou zijn. Nu was
het de vraag niet, om te overwinnen, maar om zooveel mogelijk te behouden. Onmiddellijk moest hij een besluit nemen.
Gelukkig voor Alva, dat Megen een man was, die in moeilijke
omstandigheden wist te handelen. Hij begreep dadelijk dat het
op een onbekenden weg ongeraden was de reis voort te zetten.
Hij keerde dus naar Zuidlaren terug, verzamelde de vluchtelingen en trok den volgenden ochtend naar Groningen, welke
gewichtige stad hij door zijn tijdige aankomst voor Philips behield (71).
Zóó eindigde de slag van Heiligerlee, die ongeveer twee uren
geduurd heeft en waarin uitgelezen en geoefende Spaansche troepen tegen een veel ongeoefender menigte het onderspit hebben
gedolven, en wel zóó, dat van de eersten een oneindig grooter
getal gesneuveld is dan van de laatsten. Geen wonder is het,
dat het vrome voorgeslacht zich de eer der overwinning niet
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wilde toeëigenen, maar ze alleen aan hooger hulp toeschreef (72).
Mensch, riep de Geuzendichter in het meermalen aangehaalde
lied uit:
Mensch, dees saeck toch niet toe en schrijft
Den mensch, want : twaer gheloghen:
Want 't is Godt die deselve drijft,
Al heeft hij 't lang vertoghen;
Sulcks was wel onser souden schuit,
En zijn tijt was noch niet vervult;
Meer is in zijn vermoghen.
O Heere, u sy loff ende danck,
Yan uwen overwinnen,
Sterckt ons ghemoet, noch zwack ende cranck,
Met uwen gheest van binnen,
Dat het bidde en betrouwe vast,
Soo sult ghij van den overlast
Helpen, die u beminnen.
Yraagt men, welke de gevolgen van de overwinning geweest
zijn, dan is het antwoord niet bevredigend. De vrees door
Languet uitgesproken is bewaarheid. //De overwinning zou van
belang kunnen zijn, indien Oranje er gebruik van wist te maken; doch ik ben beducht dat door zijn en anderer talmen de
vruchten verloren zullen gaan," schreef hij kort na de eerste
tijding der behaalde zege (73). En hij heeft juist gezien. Zoowel Willem als Lodewijk hebben een kostbaren tijd ongebruikt
laten voorbijgaan; de Spanjaarden, gelijk wij boven reeds opmerkten , niet.
Had Willem met een leger gereed gestaan, om zijn broeder
te hulp te snellen ; ware Lodewijk onmiddellijk tegen Groningen
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opgetrokken, en had hij aan de Spanjaarden geene gelegenheid gegeven om zich van den schrikte herstellen, waarschijnlijk hadden ze zich van deze belangrijke stad meester gemaakt.
Maar hij deed het niet; de graaf van Megen kwam hem
voor, bezette Groningen en nu dorst Lodewijk met eene zoo
sterke vesting achter zich niet naar Friesland gaan. Hij bleef
heen en weer zwerven, — hij bleef op eenige afleiding in de
zuidelijke Nederlanden wachten, maar ze kwam niet. Wel
kwam Alva.
Eerst ontnam hij door de doodvonnissen te
Brussel aan de behaalde overwinning een groot deel van haar
invloed en werking. Edelen van hoogen en lagen rang vielen
op het schavot en de schrik verspreidde zich weer over geheel
Nederland. Toen, gerustgesteld wat de zuidelijke Nederlanden
betreft, trok Alva naar het Noorden, en Jemmingen deed te
niet, wat Heiligerlee had bewerkt. Toch was de hier behaalde
overwinning een voorteeken. Niet, zooals Lodewijk gemeend
had, Nu of Nooit, maar tachtig jaar later zou verkregen worden , wat hij thans reeds had willen bewerken: vrijheid en
onafhankelijkheid op meer dan één gebied.
Maar voor 't oogenblik had hij de eer der overwinning en
een grooten buit. De zes veldstukken, die hem op hun maat
hadden moeten doen dansen, waren in zijne handen gevallen; daarenboven nog vierhonderd goedgevulde wagens, waarop o. a. drie
maanden soldij voor Arembergs leger was. Ook het zilverwerk van
den laatstgenoemde en eene groote hoeveelheid wijn werd daarbij
gevonden (74).
Doch , welke redenen tot blijdschap en dankbaarheid Lodewijk en Willem ook hadden, de dood van hun jeugdigen broeder was een bittere droppel in den beker der vreugde. Hij,
de eerste der Nassaus, die hun bloed voor ons vaderland gestort hebben, stierf op zevenentwintigjarigen ouderdom in de
lente zijns levens , terwijl men nog zooveel van hem had mogen
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verwachten. Doch Nederland heeft hem niet vergeten, en zoolang het Wilhelmus van Nassouwe, het lied dat aan onze vaderen jaren en eeuwen lang moed en kracht heeft ingestort,
zal worden gezongen, zal men ook den naam van //Graaf Adolf,
die gebleven is In Frieslant ia den slag," met eere noemen.
Terecht is voor hem indertijd een gedenkzuil opgericht, en
zal weldra, als er drie eeuwen na zijn dood zullen verloopen
zijn, de eerste steen voor een vernieuwd grafteeken gelegd
worden. — Ook aan den oudsten en zonder eenigen twijfel den
grootsten der vijf broeders, aan den onvergelijkelijken Willem
van Oranje, heeft het erkentelijk vaderland den tol van dankbaarheid betaald. Het praalgraf te Delft en de beide standbeelden te 's Gravenhage zijn eene welverdiende hulde, gebracht
aan een der belangrijkste figuren uit de nieuwe geschiedenis.
Nog ééne schuld is onafgedaan. Wanneer op den 14 April
1874 de driehonderdjarige herinneringsdag van den slag op
de Mookerheide aanbreekt, dan rijze er ook een gedenkteeken
voor Lodewijk van Nassau, den overwinnaar bij Heiligerlee,
den ridderlijken, algemeen beminden Vorst, de rechterhand
van zijn beroemden broeder. Hij staat beneden Willem in
talenten, boven hem in godsdienstzin, volkomen gelijk met
hem in liefde tot zijn aangenomen vaderland, waarvoor beiden
hun leven hebben opgeofferd. Aan hen en aan de mannen,
die hun ter zijde stonden, hebben wij onze onafhankelijkheid
te danken gehad. Het Nederlandsche volk was zonder aanvoerders en leidslieden. Zij, die er door hun geboorte of betrekking toe aangewezen waren, hadden bf het land verlaten, bf
op het schavot hun leven verloren, bf zich aan den Koning
onderworpen. Willem, door zijne broeders ter zijde gestaan en
door zoovelen vooral uit den burgerstand geholpen, heeft de
zaak der vrijheid verdedigd en daardoor ons volk eene eervolle
plaats in de geschiedenis van Europa doen innemen. Uit dit
V. K. E .
27
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oogpunt beschouwd, zijn wij zelfs aan Philips I I grooten dank
verschuldigd. Had hij ons niet met bloedplakkaten en schending van privilegies, met onbillijke belastingen en overmoedig
krijgsvolk willen regeeren , onze vaderen zouden den opstand,
niet begonnen hebben, ons land zou gekomen zijn in den
ongelukkigen toestand, waarin Spanje zich thans bevindt. Wij
zouden geen roemrijke zeventiende eeuw hebben gehad, maar,
evenals België, in de macht van de eene of andere groote Mogendheid zijn geraakt. Voor die ramp hebben ons de Nederlanders der zestiende eeuw behoed. Daarom is de 23 Mei
een blijde feestdag voor alle standen, voor alle richtingen, en
met onzen vaderlandschen Dichter zeggen wij (75):
Denk, o Neêrland, aan die helden,
Die hun bloed
Deden stroomen langs uw velden;
Prijs hun moed.
Laat met roem den naam dier steden,
Die 't geweld
Van hun zwakken wal bestreden,
Zijn vermeld.
Toon, o Neêrland, met uw zeden,
Met uw vlijt,
Dat ge een luistervollen vrede
Waardig zijt.
Moed en eendragt in gevaren
Zijn de band,
Trouw en vlijt de steunpilaren
Van ons land.
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(1) De namen der Friezen, die aan de tochten van Lodewijk deel hebben genomen, kennen wij hoofdzakelijk uit de
Sententiën van Alva, gewezen den 18 en den 2.0 Mei 1568.
Zij worden allen beschuldigd //d' avoir assisté, servy, favorise
et suivy Ie party et rebellion du Prince d'Orange, chief des
Rebelles contre sa Majesté soubs la conduicte du Conte Loys
de Nassau son Frere, ayant envahy hostillement 1'esté dernier
Ie Païs de Groeningen et aultres de sa dite Majesté, comme
Lieutenant du dit Prince d' Orenges."
Hunne namen (welke ik, voor zoo ver zij blijkbaar verkeerd
geschreven waren, zoowel in deze als in de volgende opgaaf
veranderd heb) zijn :
Gerrit Jacobsz, Rutger Berent Cornelisz. ter Luyne, Claes
Wolffs, Hotthie Bouwema, Gerbren Hansz., Ganter Jansz.,
Thomas Pietersz., Harman Jan Lenaerts, Heyndrik Glaesmaicker, Luutthien Rioertsz. Tromslaeger, Tyaert 't Giaeltsz., Cornelis Kistemaicker, Henrick Hayes Hoedemaicker, Valentyn
Ulrichsz. en zijn zoon Jurriaen, Aeltyen Hayesz., Baucke Jellez, Hidde Ghisma, Wolter op Diepswal, Wybert Bennertsz.
en zijn zoon Bennert, Herman Gerritz. en Andries Tichler, uit
het dorp Collum; Jan en Willem Martensz. van Burum; Ballinck
Riddersma van Lulkewolde; Lyeuwe Broersma van Collumerswaech; Cornelis Wever van Leppenhuysum; Syrck Sibesz. van
Beesterzwaag; Gerben Jansz., Henrick Schoenmaicker en Wierdt
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Jochims van Beets; Prederick Timmerman, Syts Jeppesz., Haye
Peyckesz., Yde Gaythiesz., Eoeloff Jansz. Schoenmaicker, Tiebbe
Jetthiesz., Jan Heynes alias Jan Chrysman, Hans Lollesz.,
Gaytthie Michielsz. en Tiebbe Ruyertsz. van Hallum; Willein
Taeckesz. van Marrum; Pieter Jobsz. van Bleye; Gerben Sytsz.
en Gerrit Jochimsz. van Nykerck; Hero van Hettinga, Jurrien
Ottes Navieur, Jehan Heyndrixsz. Navieur, Pierre Graef
Mre, Peye Tierricxz. Chappelier, Jehan Thys Boullengier, Jehan Luytthiesz. Zweertveeger, Joannes Jelckesz. Boullengier,
Claes Bockesz. Clockgieter, Simon en Aernt Kistemaeckere,
Prans Jansse Boullengier, Siouke Metselaer, Jehan Annesz.
sur la INTeuburen, Reynier Smidt, Jacques Scoynmaicker sur Ie
Neubueren, Prerick Smertsz. Boulengier, Paul Walbarcken,
Jehan Cradenier, Polckert Goyertsz., Prans Hayesz. Charpentier, Jehan Willemsse Boulengier, Cornille Abelesz., Douwe
Simonsz. Hoste au Noir Cheval, Jasper Ie Beau Prere de
Dierick Willemsz., Jehan Tietesz. Navieur, Henry van Marssumsz., Andres en Egbert Wijbrant Eelkesz., Jacques Bodder,
Broer Backer, Douwe Thomasz., Eelke Wathiesz., Balthes
Hesselsz. Cimelier, Langhe Pieter Kistemaicker, Martin Korffmaicker, Tyaert Schroer, Abraham Schroer van Aemswordt,
Gerbrandt Sluychter, Jehan Chavetier, Gabbe Glaesmaicker,
Sas Popmaicker et Vitus Oeges van Leeuwaerden; Jacob Minnesz., Zalle Peeckesz., Tome Thonisz. en Pier Bauckesz. van
Oesterzee; Ulbe Eelkesz., Eitsert Lyeuwesz., Rompke Heertsz.
Schroer, Witthie Gieltsz., Roeloff Claesz., Juw Jannesz. van
Visternieer; Halbo Yntyesz., Jacob Pietersz. Weerdt van Oentzerck; Sytthie Eemkes alias Swarte Sytthie van Bergum; Jeppe
Jertez, Jetze Eyncktz. en Settie van Holwert van Holwert;
Ulcke Tyebbez van Wyrum; Heer Andries Slrom van Slellinckwerff; Ysbrant Rommertsz. van Dronryp; Pieter Jansz. van
Beltzum; Rompke Schroer, Pieter Jansz. Schroer, Suyeurdt
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Lapper, Doecke Oentziesz., Joannes Jansz. van Steens; Homme
van Campstra van Wirdum; Joachim Cuyper, Marten Cornelesz. en Eienick Lyckles van Hasker Vyfgae; Hinne Hillesz. van
Nylandt; Haye Piersz. Biertapper, Eyourdt Annesz. van Heeg;
Gerben Pietersz. van Idzegae; Peyte Poeckles van Sindel;
Aucke Gebesz. van Nyemardum; Ofctho Hiddez, Lyenthie Mennesz. Tromslaeger, Eeynthie Lycklesz., Jelle Eeynsz. van Wye~
kei; Hessel Idesz. van Balk; Herman Henricxz. Corduanier,
Joachim Jetz., Tyepke zijn zoon, Sibe Joachimsz., Halbe
Tyercxz., Eolkert Vubles van Rinsmageesl; Gerrit Jetsz., Witthye Hermansz. van Dresum; Tyerck Andries, Sythye Laesz.
Backer van Ee; Dierick Jacobsz., Tyepke Wilckesz., Noedt
Jankes, Hendrick RoelofFsz., Syts Gerritsz. van Engwierum;
Eitske Meytsz. van Metzelawier; Pierre Aylva, Sybren Saecklesz.,
Eebel Prisvoegel van Witmarsum; Harman Diericxz., Epe Anesz,
van Arum; Doecke en Taecke Hettinga Freres Kis de Homme,
Douwe Sybrensz., Joannes Gerritsz., Ghyecke Jansz. van Jorwert;
Thys Thyercxz. van Oosterwerum; Dierick Pauwelzs. van Weydum;
Joannes Lyeuwesz. van Britsert; Jancke Claesz., Pieter Mollenaer,
Jelle Thomas van Worckum; Gerbren Gerbrensz., Joannes Sybesz.,
Albert Sickes, Lyeuwe Keteler, Tyepke Hommez, Tyepke Jacobsz.
van Oldenhorn; Hartman Hockesz., Claes Hillebrantsz, Oege
Jansse van Akkrum; Jehan Abelesz., Douwe Halbetsz., Pieter
Jobsz., David Schoemaicker, Oege Hiddesz., Andries Heyndricxsz., 3?oppe Annesz., Cornelis Wesselsz., Sytthie Andriesz., Cornelis Eogdraeger, Tyart Willemsz., Douwe Jacobsz. Craemer, Willem Lambertsz., Jehan Diericxz., Fedde
Hesselsz., Gerrit van Winzum, Tzalinck Tromslaeger, Ytsen
van Engwierum, Jehan Jansz. oppe Spijcker, Magere Jelle,
Syeurdt van Perwerdt, Jehan Philipsz. Kistemaicker van Bokkum;
Pieter Comelisz. Withoet, Wybe Tyericxz. Kunst Houtsaeger,
Cornelis Theuwesz, Sicke Fredericksz., Claes Eeynersz., Jehan
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Reynersz. Snyder, Tatingh Pransz. Schoenmaicker, Claes Pietersse Wever, Thomas Jansse Schoenlapper, Jacob Seckez
Wever, Thomas Jansz., Suyert Seerpsz. Snyder, Volbe Sickesz.
van Franeker; Jacob Halffgewas, Marten Broerckesz., Tzaling
Wattiesz., Wybe Syurdtsz., Jancke Jansz., Pedde Reynsz.,
Syrck Gerbrantsz., Jarich Jacobs., Sytthie Wesselsz., Sicke Wibesz., Prederick Taedesz. van Workum; Holcke Hermansz,,
Gerrit Heynricksz. van Harlingen; Doede Thyaertsz. van Sloten •
Mr. Anthony de chirurgijn van Sneek.
Behalve deze 216 personen, worden nog de 30 volgende
genoemd op het lijstje, door Aremberg aan Alva gezonden.
Zie Correspondance, p. 5 8 , 59.
Doctor Tzalinck van Eysinga , opperste raedt, monster commissaris ende tresorier generael.
Gille Thyeszoon (1. Alle Teijes) to Leeuwaerden burgmeester
geweest, nu wachtmeester.
Tjarck Walleszoon, to Leeuwaerden burgmeester geweest,
nu raidt.
Henrick vuyt de Gulden Handt, met zyn zoen, to Leeuwaerden scepen geweest, nu penninckmeester.
Gabbe Selsma, provoest van de Schutten geweest eade der
geusen weert, ende nu provoest.
Peter Graefmeester, nu genaempt Sneeberger, by den geusen
artillerie meester.
Trans Snygenszoon (1. Huyghis) alias Lenaertszoon, schepen
geweest.
.o S • Wibo Sivortszooti, schepen geweest.
Hessel Aysma, schepen geweest.
Sybrant Sybranszoon, schepen geweest.
Cornelis Vonck, schepen ende der stadt rentmeester geweest.
iS
§ Gerrit Horis, schepen.
o-o

II

ïrans Hemmeszoon, advocat. Basius, advocat.
Jan Symonszoon, burger. Pey Huythmaker, burger.
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Dirick Willemsz., burger. Wilde Hilken, gevanghen.
Jan Sweertvegher, busmeester van de blockhuys alhier.
Claes (Bockes) Glockgieter, busmeester van de blockhuys.
Abraham Snyder, burger.
Hessel van Oistheim, grietman van Ydaerderadeyl.
Homme Hettinga, grietman van Baarderadeyl, hopman.
Johan Bongha, grietman van Dongerdeyl, nu hopman.
Wilhem Holdinga; Pybe Herda; Hesseî Eeytsma; Sjuck
Emingha; Asmus (Erasmus) Douma; Hessel Benedictus.
Eenigen dezer komen ook reeds voor op de lijst van Friesche
vluchtelingen, die door Viglius in zijn brief van 17 3?ebruari
1567 aan Hoppers was gezonden. Zie Viglii Epist. p. 406, 7
in de Analecta Belg. van Hoynck van Papen drecht. I n . Vergelijk hiermede de lijsten in het Gharterb. I I I 734, 737, 752,
762, en in de Leeuwarder Aanteekeningen van Anthonius
Joostzoon, in de Vrije IVies, IX 425 en 435.
(2) Viglius schrijft in zijn brief d. d. 28 April 1568 (p.
473) aan Hoppers: //Ludovicus Comes à Nassau in Transamasana regione exercitum parat, qub ad eum tota faex Prisiae
confluit."
(3) Correspondance du Duc d'Albe, p. 70.
(4) Van Groningen, Gesch. der Watergeuzen, bl. 253.
(5) Wat de bronnen betreft, komen natuurlijk in de eerste
plaats in aanmerking de berichten van ooggetuigen. Hoofdzakelijk van âe Spaansche zijde kunnen wij daartoe brengen: de
Correspondance du Duc d'Albe sur V invasion du Comte Louis
de Nassau en Frise en 1568, et les batailles de Heyligerlee
et de Gemmingen publiée par M. Gachard. Deze allerbelangrijkste verzameling, eerst uitgegeven in het zestiende deel der
Bulletins de la Commission royale d' histoire, en in 1850 afzonderlijk, bevat de briefwisseling van April tot Juni 1568 tusschen
Groesbeek, Mepsche, Alva, Megen , Aremberg enz.; de pro-
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clamaties van Graaf Lodewijk en dergelijke. Al deze stukken
berusten in liet Belgische Bijks-Archief.
Hiernaast verdienen genoemd te worden de Gedenkschriften
van Don Bernardino de Mendoça. Deze hooggeplaatste Spaansche Edelman heeft de meeste oorlogen in de Nederlanden,
bepaaldelijk den tocht in Groningerland, bijgewoond. Zijne berichten hebben vooral veel waarde, als het veldslagen en oorlogszaken betreft. Zijne Gedenkschriften zijn oorspronkelijk in
het Spaansch geschreven; ze zijn echter in verscheidene nieuwe
talen vertolkt. Ik gebruik de Eransche vertaling van den kolonel Guillaume.
Yan de Nederlandsche zijde stel ik vooral hoogen prijs
de Détails sur la Balaille de Ileiligerlee, medegedeeld in
derde deel der Archives de la maison <F Orange Nassau,
ook op eenige brieven, die in datzelfde deel voorkomen.
bevatten menige kleine bijzonderheid, die van elders niet
kend is.

op
het
als
Zij
be-

Het laatste geldt ook van het verhaal van Henricus Paulinus, Secretaris der stad Emden. Gelijk hij zelf ons mededeelt (o. Lp. 306), is hij, drie dagen na den slag bij Heiligerlee, met eenige zijner medeburgers naar de plaats des gevechts
vertrokken, heeft alles in oogenschouw genomen en vooral van
Lodewijk zelven vele inlichtingen bekomen. Jaren na zijn dood
is zijn verhaal uitgegeven onder den titel: Henrici Paulini
Eerum Belgicarum Historia, Philippo I I Hispaniarum Bege
ac Belgarum principe. Accessit etc. Embdae 1663.
Ook de Memoriën van Roger Williams moeten hier genoemd
worden, niet omdat hij ooggetuige, maar omdat hij een kundig
krijgsman was. Hij heeft den tocht naar het Noorden niet
bijgewoond, maar velen gesproken, die er bij geweest waren.
Ook heeft hij eenige inlichtingen van Willem van Oranje gekregen. Ik gebruik de vertaling van Jacob Wijtz, waarvan
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wij de uitgave aan de goede zorgen van rnr. J. T. Bodel Nyenhuis verschuldigd zijn. In 't voorbijgaan zij het inij geoorloofd
op te merken, dat de door mij hooggeachte uitgever de ontraadseling der beginletters J. W. niet als eene gissing behoefde
mede te deelen. Hooft zelf zegt (Ned. Hist. 1703 bl. 263): //ik
heb 't meeste licht geschept uit den Bidder Roger Williams,
krijgsman in hoogher eere gehouden onder de Engelschen;
wiens gedenkschriften mij ter gunste vertaalt zijn door den
Heere Jacob Wijtz, oppersten wachtmeester van den krijgsraadt
der Vereenigde Nederlanden, Edelman op pen en rappier beyde,
loffelijk afgerecht."
Behalve bij de vijf genoemde, die elk meer of minder uitvoerig over den slag bij Heiligerlee handelen, treffen wij nog
enkele bijzonderheden aan in de brieven van Languet, Hoppers
en Yiglius; in de Gommentarie van J. B. de Tassis, zoo ook
bij de gelijktijdige of latere geschiedschrijvers als Strada, Bentivoglio, Hooft, Bor enz. De verhandeling, getiteld: Die
Schlacht bei Winschoten (Heiligerlee) und der Graf de Ligne
Arenberg, geplaatst in het Niederländisches Museum, Carlsruhe
1838, I I I 103—108, bevat niets nieuws.
(6) Zie de geloofsbrieven van Basius in de Archives, I I I 1 9 6
—-205.
(7) Dit merkwaardige stuk, zoo als Motley het te recht
noemt, medegedeeld door Bor. I bl. 234, is van den volgenden inhoud:
//Willem by der gratie Gods, Prince van Orangien, Grave
van Nassou, Catsennelleboge, Heere en Baron van Breda, van
Diest, enz. Kont en kennelijk sy alle den genen die dese tegenwoordige sullen zien of horen lesen, dat door de grote affectie die wy dragende zijn totten Coning van Spangien onsen
genadigsten Heere en sijne Majesteits Erf-Nederlanden. En om
te verhoeden de verderffenisse en desolatie derselver, die men
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siet en merkt haer over 't hooft te hangen door de wreetheid
van de Spangiaerden, de welke niet anders en zijn soekende,
dan onder hare regeringe en onverdraeglijke slavernye, jammer
en miserie te brengen en te houden deselve Nederlanden: de
contracten, verbonden en privilegiën derselver dagelijx onder de
voete te treden, niet tegenstaende dat de welvaert van dese Landen daer gantschelijk aenhangt, en die by sijne Majesteits solemnelen eede geaffirmeert, geconfirmeert en besworen zijn, tot
grote onuitsprekelijke verachtinge van sijne Majesteit, scliade
en verlies van den selven Lande, pogende daer en boven by
de instellinge en vernieuwinge van de placcaten uit te roeyen het
suiver Woort en dienst Gods, om dies te gevoegelijker haer
opzet en voornemen te volbrengen in andere omleggende Landen , als men metter daed gesien heeft in "Vrankrijk, alwaer de
sake vereenigt wesende by middel van sekere liberteit van Eeligie, sy het voorsz. Coninckrijke in oproer gestelt hebben,
sulx dat hun voornemen voortgank nemende, de voorsz. Nederlanden geschapen zijn niet alleenlijk berooft te blijven van hare
contracten, verbonden en privilegiën, maer gebrocht te worden
in sulke slavernie, dat niemant van sijn leven of goeden, ja
ook van eere, van sijne huisvrouwen en dochteren sal blijven
versekert: gemerkt door valsche accusatien en lasteringen gebannen worden, alle degene die om haer luiden tyrannie niet
en zijn uit den Lande vertrocken, en andere gevangen werden
die binnen denselven Lande gebleven zijn, hen eenigsins suspect wesende, om t' eenen wege te beter d' overhand
over deselve Landen te krijgen, en hun te versien van middelen van confiscatien, 't welk al saken zijn die niet en behoren verdragen te werden van dengenen die affectie dragen
totten dienst van de Majest. en welvaert van den selven Lande,
gemerkt de grote getrouwigheid die de inwoonders vau denselven lande tot allen tijden bewesen hebben: so ist dat wy ern-
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stelijk versocht wesende, by de Inwoonders van denselven Lande,
so wel van wegen het Evangelium als de Roomse Kerke, en
begerende hier in te voorsien, en by advijse van de gemene
Staten van denzelven lande, om die te behouden in den dienst
van sijne Majest. en in haren ouden staet, vrydom en welvaren,
en een yder van de voorsz. in vrydom en liberteit van sijnder Religien en conscientien: hebben versocht en gebeden
onsen lieven en wel beminden broeder Lodewijk Grave van
Nassou, om met hem nemende sulken getal van Krijgsknechten als hy bevinden sal te behoeven, om voor te
staen 't gene voorsz. is, en wes daer aen hangt, hem gevende
daer toe macht en autoriteit. En na dien hy metter hulpe
Gods, dien aanslag die hy tot dezen dienende, voorhanden
heeft, volbracht sal hebben, noch te lichten en aen te nemen tot
sijnder meerder versekertheit, alsulke ander getal van Knechten
als hy daer toe noch behoeven sal, 't welk hy tot onsen begeerte
en uit liefde en affectie die hy heeft tot den Coning, en sijn
Nederlanden, en derselver inwoonders aengenomen heeft, versoekende daertoe eenen yegelijken hem in 't gene wes en dat
daer aen hangt, die te doen, en geven alle jonste en assistentie
als sy ten dienste van sijne Majesteit, haar eigen welvaeren,
en van haer vaderland gehouden zijn te doen, d' welk wy in
tijden en wijlen geerne weder bekennen sullen, als gedaen te
hebben onsen eigen persone. Des t' oorkonde hebben wy onzen
name hier onder gestelt, en onsen secreten Zegel daer beneffens
doen drucken. Gegeven tot Dillenburg opten 6 April 1568.
(8) Zie over de ballingen te Emden vooral van Yloten
Nederlands Opstand tegen Spanje in zijn eerste wording en
ontwikkeling, bl. 52—74.
(9) Hist. van Enkhuizen bl. 288. Zoo zegt ook Gabbema
in zijn verhaal van Leeuwaarden , bl. 494: «Dies krielde de Eems
en Weezer-stroom van scheepen, gestuwt vol ban- en vlugte-
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lingen, die 't naa Emden en Breemen, daar de gezuiverde Godsdienst bloeide, en zij in rust mogten leeven, wenden."
Wat den strengen winter van 1567 op 68 betreft, verdient
nagelezen te worden 'tgeen Bor schrijft, I bl. 2 3 1 : //Tedeser
tijd is 't geweldig koud geweest, want van den 27 Martii
totten 5 April incluis, is 't so groten koude geweest, dat vier
of vijf nachten na den anderen t'elken een gang ijs gevroren
heeft, ja den eersten April is het ijs des nachts so dik gevroren , dat 4 mannen bij den anderen, malkanderen bij der hand
hebbende, te Leeuwerden over de grachten zijn gelopen van
d'een wal tot d'andere. 't Hoy was te deser tijd so dier in
Vriesland, dat een koe-hoy op sommige plaetsen gold XXV
en XXVI goud-guldens, tot XXVIII stuivers 't stuck. Dit
heb ik getogen uit de memoriën van Doctor Joannes Tyara.
Vgl. ook Gabbema, bl. 497.
(10) Zie Bor, I bl. 225 en 234. Vgl. Van Groningen t.a.p.
bl. 31 enz.
(11) Hopperus b. v. zegt (Epist. p. 186): //Atque utinam res
ita ferret, ut Emdensis pro tot in nos malefactis, quae annis
plus quam quadraginta pertulimus, aliquas poenas ferret," en
een weinig verder (p. 194): //si receptaculum illud omnium sectarum Emdam in potestatem suae Majestatis dux redegisset,
egregiam, meo iudicio, operam navasset."
(12) Hopperus verhaalt dit voorval in een zijner brieven
aan Viglius (p. 202) in de volgende bewoordingen: //Eunt ad
vos quae de abbatiis vacantibus sua Majestas decrevit. De quibus
cum referremus, jusserat Eex eodem tempore chartam Westphaliae, quam huc adtuleram, ad parietem suspendi, ut civitatem et agrum Groningensem, et Emdensem, et loca quibus
pugnatum fuisset, aliaque eodem pertinentia commonstrarem:
quod feci."
(13)

Viglii Epist. ad Hopperum, p. 434.
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(14) Corresp. du duc d' Albe, p. 26, 89. "Viglii Epist. p.
354, 429.
(15) Corresp. du doe d'Albe, p. 1 3 , 16, 2 7 , 34. Viglii
Epist. p. 396, 443.
(16) Aremberg was den 10 November 1567, als aanvoerder
der hulptroepen, door Alva aan Karel IX tegen de Hugenooten
gezonden, naar Frankrijk vertrokken. Zie J. B. de Tassis,
Coinment. p. 137. Yreeind is het, dat Alva bij den toestand
der gemoederen in de noordelijke provinciën van ons vaderland
en terwijl Willein van Oranje zich in Duitschland met Icrijgstoerustingen bezig hield, juist Aremberg, den stadhouder van
Eriesland en Groningen naar Frankrijk heeft laten gaan. Uit
de woorden van Viglius (Epist. p. 444): //Dux comitem Arembergensem cum aliquot nostratium, Burgundionumque equitum
cohortibus in Galliam ad regis auxilium misit, atque cum apud
Bhenum undique milites confluant, qui nostras se invasuros
Provincias minitentur, Dux quoque ei periculo pro videre cupiens,
cum Comité Megano aliquot Hispanorum, Germanorumque
vexilla eo ablegavifc. Sic hyemem liane, qua ab militia feriaiï
solemus, rursus inquietam liabituri videmur," maak ik op, dat
ook hij er zich over verwonderd heeft.
(17) Deze edele Eries, die met drie zijner broeders, Hitste,
Eokke en Erans , het verbond der Edelen had geteekend (zie
Scheltema, Staatk. Ned. I bl. 338) had zich ook onmiddellijk
na de aankomst van Lodewijk in het Woorden, bij dezen aangesloten. Hij bleef hem trouw ter zijde staan en begaf zich.
na den slag bij Jemmingen naar Wezel. Geen wonder, dat
hij bij zijne Spaanschgezinde landgenooten, Viglius en Hopperus,
met een zwarte kool geteekend stond. De eerste zegt van hem
(Epist. p. 475): //Adjunxit quoque se illis Doctor Tzalingus ab
Eysinga, Eegiae Majestatis Consiliarius, ac alii nonnulli. Verum
spero dignam illos punitionem consecuturos, qui fidelitatis debitae
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immemores contra Principem ac Patriam tantum scelus attentare
sunt ausi." En de laatste schrijft (Epist. p. 180): //Nescio quibus fretus, Ludovicus Oomes patriam nostram imvadat, et omnium maxime miror, quod Doctorem Tzalingum ad eum se
adjunxisse intelligo. Deus det ut digna meritis praemia ferant."
Reeds in October 1568 werd hij voor den Raad van Beroerte
gedaagd. (Zie Sentent, v. Alva, bl. 166.) Hij werd beschuldigd:
//d' avoir (non obstant qu'il estoit Conseillier ordinaire au Conseil de sa Majesté ordonne en Prize, et pourtant au serment
de sa dite Majesté) adhere et favorise de conseil et de faict
ceulx (qu'ils se disoient) de la Nouvelle Religion, et les hante
a grand zeele et affection, mesme frequente continuellement
leurs Presches reprouvees, et souffert assemblees et conventicles en sa Maison, des principaulx autheurs des Troubles et
Nouvellitez passees, et famé d'avoir redige en escript Ie petit compromis et signé icelluy, et servy au camp des ennemys en estat
de Comissaire de monstres, Tresorier ou aultre." Zie verder
over hem Te Water, Verb. der Ed. I I bl. 392—394 en de
ïriesche geschiedschrijvers.
(18) Corresp. du Duc d'Albe, p. 58.
(19) Corresp. du Duc d'Alba, p. 7 1 : //il me semble que,
pour exemple et terreur d'autres, en perpétuelle mémoire, 1'on
debvroit faire démolir et raser rez-terre sa maison située icy,
si prez de cedict blockhuys qu'elle ne sert que de grand affoiblissement d'icelluy, avec deffence de jamais y recommencher
quelque bastiment n'y édifice, et ung escvipteau devant 1'héritaige, exprimant 1'occasion de telle démolition."
(20) Corresp. du Duc d'Albe, p. 9 1 : Quant à ce que me
représentez du démolissement de la maison du docteur Eysinghe,
je Ie trouve pareillement fort bien advisé à vous, et se debvoir
faire, pour exemple et terreur, d'aultres en perpétuelle mémoire;
vous enchargeant, de par sa Majesté, de donner ordre que
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ledict démolissenient s'effectue tout incontineufc, et ordonner
et faire publier la défence de y pôvoir rebastir, et aussy 1'escripteau déclaratif de la cause de la démolition, telz que adviserez
y servir et estre à propos." In weerwil van dit stellige bevel is
het niet gebeurd. Ik weet wel dat Dr. Van Yloten iu zijn belangrijk
en meermalen door mij aangehaald werk, bl. 77, schrijft: //dat
Eysingha's huis geslecht is," doch tegen hem beroep ik mij op
het gezag van den archivaris van Leeuwarden, den heer W.
Eekhoff, een man zoo doorkneed in alles wat op de vroegere en latere geschiedenis van Leeuwarden betrekking heeft, die
in zijne Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden (I bl. 314)
zegt, dat het huis genaamd Muutenburg, in 1566 bewoond
werd door Dr. Tjalling Van Eysinga en dat diens erven het nog
in 1690 bezaten. Ook thans bestaat het nog, met dien naam
in den gevel.
(21) Deze Hiddinck is in Groesbeeks handen gevallen en op
bevel van Alva ter dood gebracht.
(22) Oorresp. du Duc d'Albe, p. 13 note 2. Paulinus zegt
uitdrukkelijk (p. 296): //initium Ludovicanae expeditionis in
vigesimum secundum Aprilis incidit; ea enim die primum in
ïrisia Groningensi, in pago Bellingewoldo visus fuit."
(23) Dr. J. Van Vloten (t. a. p. bl. 79) schrijft, dat
Aremberg onmiddelijk na het bericht van Lodewijks inval
Brussel verliet. Ook Dr. Nuyens (Gesch. der Ned. Ber. I I
1 bl. 101) gebruikt hetzelfde woord. Toch is de uitdrukking //onmiddelijk" te sterk. Alva schrijft in zijn brief van
30 April: //qu'il partira d'icy'demain, ou 1'aultre au plus tard.
Het schijnt dat hij zelfs nog iets later vertrokkken is, want
eerst den 7 Mei was hij te Arnhem. Zie Corresp. p. 2 3 , 25.
(24) Bor vergist zich, als hij zegt (I bl. 23é b), dat dit kasteel
in 't begin van Mei is ingenomen. Nog vreemder is het, dat in het
Dagboek of Aanteekeningen van George Westendorp, uitgegeven
V. N. B.
28
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in liet zevende deel van de Vrije Fries, op bl. 54 gelezen wordt:
//Martius 22 (Ludovicus) invasit arcem Weddam, Aprilis 7 Dammonain venit." Deze data zijn geheel verkeerd.
(25) Aangezien noch de heer Van Vloten, noch de heer
Nuyens, noch Motley van een lafhartige vlucht gewagen, wil
ik, om geen onverdiende blaam op den slotvoogd te werpen,
mijne bewijzen noemen. Het zijn Paulinus en Bor. De eerste zegt: (o. 1. p. 297) //Postridie vero rumore ejus copias
majores, quam erant, celebrante, eum terrorein vicinis omnibus
et inprimis militibus praesidiariis Weddensibus attulit, ut
praefectus Weddensis, Matthias Orthus, quæ arx duobus millibus passuum ab isto pago abest, curn praesidio Groniugam
aufugeret." De laatstgenoemde schrijft (I bl. 235 a) : //De
Drost van Wedden Thys Oort was gevlucht, en hadde 't huis
verlaten." Op grond dezer twee uitspraken geloof ik, dat
ik geen te sterke uitdrukking gebezigd heb. Nog vestig ik de
aandacht op de woorden van Eoger Williams (uitg. van Mr.
Eodel Nyenhuis, bl. 42): //Door intelligentie met den Grave
van Schouwenberch ende syn schoonbroeder den Grave van
den Berge, nam hij het casteel van Wedde in."
(26) Paulinus, o. Lp. 297.
(27) Sententien van Alva, bl. 223.
(28) Deze briefis van den volgenden inhoud (Corresp. p, 21):
Ludwig, Grave zu Nassau, zu Catzennellenbogen, Vianden
und Diess, Herr zum Beyelstainn, Oberster u. s. f.
Unsernn gunstigenn gruss und guthenn willenn zuvor. Eursichtige, ersame, liebe besondere, Wir wollenn in keinen
Zweiffel setzen, ier werdennt nuhn mehr, und furnemlich auss
der Copia des schreibens von unss an den Stadthaltter Grossbeckenn, den 29 negst abgelauffenes Monats, aussgangen,
clar und wol verstanden habbenn, wie das wir nitt fur uns
selbs, leichttferttig, sonder aus habenden bevelen (nach inhaltt
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unser Corninission) nút einem Kriegsvolck in diese lande gezogenn, und gemaindt seyhenn , durch helff und beystandt des Starckenn und Efl'vigen Gotten, zu fromen und besten der Kon. Mat.
auss Hispanien, zu wolfardt und schutz der gemainen Niderlandenn, die eingewurtzellte, frömde und schmeliche Tiraney
der grausamen Wutherich und verfolger christlichs bluets abzuschaffen, die alte rhumliche privilegiën zu wider pringenn
und handt zu habenn, auch den armen, hin und wider verjagttenn , verschrucktenn Christen und vätfcernn des vatterlandes,
unss mit trost, hulff, retthunge und beystandt zu erweisenn:
So seindt wir gutter zuversicht, Ier, als die furnemste
stadt diser lande, werdent nitt weniger die gemaine gefahr,
betrubnus und elende, auch den schandtlichen undergang diser
landen behertzigenu und zu gemude furenn, das dieselbige gemainlich durch falsch, erdichte lugenn ethlicher verpitterttenn
hoichstbedachter Kon. Mat. in Hispanien als rebellen und
auffruerer angebenn, und dorum die luiden in gemain unschuldig ohne alle verhör, verdacht, verfolgtt, und durch Tiraney in das eusserste elend mit schande und schmach nider
getreckt, und lesterlich an laibe, eher und gueth gehandlett
werdenn, dannen hero nitt allain hoichstgedachtter Kon. Maj.
reputation bey umbligenden stenden, Chur- und Pursten des
heilligenn Röm. Reichs, ja der gantzenn Christenheit ubel geprisenn, sonder es wurth der gemaine nutz gantz und gar zu
boden gesturtzt, die gewissen zum verderben beschwerett, und
die lande in ohnerhörtte lasten und dinstbarkaitt erbarmlich
getrungen.
Nuhn haben wir zwar zu Euch ein besonder vertrauwen,
Ier, als furneme und verstendige, sollet fur anderenn Gottes
Eher, den gemainen friden und gueth regimentt befurderenn
helfîenn, und dozu Euch (sonder viel erinnern) bewegen lassenn,
der Kon. Mat. Reputation zu mehreren, und dem geplagttenn
28*
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vatterlande mit christlicher Zunaigung im werek erscheinenn,
derenthalben so haben wir in unserem lesten schreiben an
Euch gunstig langenn lassenn, das Ier zu uns ethliche vom
Bath in der person abgeferttigt nettend, woltten wir ohne
scheuwen unsere commission, maininge und intent, auch unser
furnemen mundlich erklertt habenn, und seindt nachmaln Euwerer ankunfft gewartenn, frenndtlich gesinnende.
Do wir aber, uber al unser gedenekenn, Euwern ohnwillen
soltten vermereken, welches wir vhast ungern vernemen und unss
von hertzenn leidt were, dan musten wir und seindt schuldig,
vermög obangezogener unser Commission, Euch feinde des
gemainen nutzens des vatterlandes und also der Kon. Màt. zu
declariren, zu achten, und wider Eucht feindtlich zu procedieren, dan so wir unss ein freundt des Konigs und des
gemainen fridens erklarenn: Ermanen wir Euch, aus sonderbarer walneigunge und affection, Ier wollent, durch unbestendige gedanckenn Euch nitt abbewegenn oder sondernn lassenn,
das wurth bey den nachtkomendenn und zu ewigenn zeittenn,
ein lob und rhumlieh sein, auch zu bestendigenn friden raichenn,
und was derhalbenn Euwer gemudt, will und inainunge, begerenn wir furderlich durch besehiïbene anthwortt zu wissenn,
unnd wir seindt Euch zu sondernn genadenn gewogenn. Datum zum Dam, den 4 May, anno 1568.
Euer gueter goenner,
LUDWIG GKAF ZU NASSAWEN.

Denn fursichtigenn, eersamen und weysen, unsern liebenn,
besondern burgermaisternn, rath, baumaisternn, und thahnansen der gemainen geldenn zu Groningenn, samptt und sonders.
(29)
(30)
(31)

Bor I , bl. 235 a.
Bor I , bl. 235 b.
Zie eenig bericht aangaande de soldij , die de aange-
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worven soldaten in Lodewijks leger ontvingen, bij Dr. P.
Scheltema, Oud en Nieuw, I I bl. 151.
(32) Corresp. du Duc d'Albe , p. 25.
(33) Don Gonzalo de Bracamonte, die met Alva uit Spanje
gekomen was (zieMendoça, Comment, p. 53), voerde het bevel
over het Tercio van Sardinië. Toen hij bevel van Alva kreeg
om naar Groningen te trekken, lagen acht der tien vaandels,
waaruit zijn Tercio bestond, in den Bosch en twee te Oudenaerde (Mendoça p. 89). Over de grootte en inrichting van
een Tercio kan men inlichtingen vinden in een noot van den
uitgever van Mendoça's Comment. p. 25. Een vaandel bestond
gewoonlijk uit ongeveer 170 man. Daar Bracamonte ook bij
den slag van Jemmingen tegenwoordig was (Mendoça, p. 143),
twijfel ik aan de juistheid der woorden van Motley: *'To his
bad conduct was ascribed the loss of the day. The anger of
Alva was so high, when he was informed of the incident,
that he would have condemned the officer to death but forthe
intercession of his friends and countrymen." Hierbij moet men
ook niet uit het oog verliezen dat Eoger Williams wel zegt,
dat er eenige Spaansche Kapiteinen gestraft zijn, maar Bracamonte niet noemt. Ook in de Correspondance du Duc d'Albe
komt hiervan niets voor.
(34) Corresp. du Duc d'Albe, p. 23 ss.
(35) De Vrije Fries, IX hl. 435.
(36) Corresp. du Duc. d'Albe, p. 70. — Gabbema (t. a. p.
bl. 512) deelt de namen der verdreven personen mede.
(37) Corresp. du Duc d'Albe, p. 58.
(38) Deze beide mandementen zijn van den volgenden inhoud r
Wyr Ludwig, Grave zu Nassau, Catzenellenbogen, Vianden
und Dietz, her tho Beielstein, overster, bevelen in (1. iw.) den
werdighen, gestrengen, ehrentfesten, erbaren und fromen abbaten,
prelaten, rridderen, hovetlingen , pastorn, vicarien, prebendaten,
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egenreurden, meyeren, pachteren und allen anderen disser
umblanden bey Groninghen ingesethenen, samptlick und ellick
besunder, ernstlick verpieten, dat gy van nu vortan nah dato
ondergeschreven grontholden der stat Groningen ingesetenen,
cristlick oder werdtlick, wes standts, condition, ofl'te wesens
die sein muchten, the bethalen einige renthe, pacht, zints,
miede, offte andere schulden, so gy denselven borgeren offte
inwoneren, van wat qualitet die sein muchten, the doin ofl'te
tho kumpstich werden, deselvige schulden, renthe, pachten offte
mieden by geene manieren van assignatie, delegatie, offte andere manieren, directelicken offte indirectelicken, tho doin komen
an hunen eigenen personen, offte hune creditoren, franden offte
mogeren, wie deselvigen solden mugen wesen, sundern deselven
by guiden specificatie in iwe bewarsam by iw holdet, und nit
uthen geveth, biss ter tydt wy dan anders uns versien werden,
und befelen war gy deselvigen brengen soldt, das gy iw sollen
weten tho richten, und ist unse gnedige meinunge, und so jemanten von gemelten disses landes ingeseten dairtegens doin
wurde, denselvesten dencken wy mit hogester straffe an leiff
und guite an tho griffen. Den bodten geveth den brief wedder,
by poena vorgescreven.
Grave Ludwig zu Nassau.
Wyr Ludwig, grave zu Nassau, Catzenellenbogen, Vianden
und Dietz, her zu Beilstein, overster, bevelen iw gemeenen
ingesetenen, christlicken und wertlicken disser umblanden van
Groningen, so op disser syden des reichdepes geseten, ernstlick , gy sunder vertoch offte sumenisse uth iwe karspelen und
buirschupen, iw samptlick und ellick besunder verfuegen, mit
schuffelen und spanen op den Delffzil, tegens thokumpstigen
mandach tho seven uhren, alwie alssdan den gantzen umblanden
tho fordel und thom besten iw durch unse befelhebberen zelven
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tho methen und quartieren, ein jeder dorp nah synen grastalle
sekere perclc nth to graven und op to schieten, und hierinne
geine verseumenisse geschien laten, offte excusatien vurwenden,
offte wy gedechten datselvige an der angehorigen personen und
huisen sunder alle genaden tho bethalen, des stick schal ein
yder weten the richten. Den boden geveth den brieff weder
by poena tien goldtgulden. Actum den 15sten Maii, anno 68.
(39) Jan Mepsche, Luitenant van Aremberg in Groningen,
was een trouw en ijverig dienaar zijns Konings. Niet alleen
had hij het eerst kennis gegeven van den inval van Lodewijk
in Groningerland, maar hij hield Groesbeek en Aremberg voortdurend op de hoogte van alle berichten, die hij omtrent Lodewijk kreeg. Geen wonder dan ook, dat deze hem als een zijner
hevigste tegenstanders beschouwde en zijne goederen, als die
van een verklaarden vijand, niet spaarde. Zoo verwoestte hij
o. a. zijne huizen in den Ham, te Scharnier en in den Paddepoel. (Zie de Kroniek van Joh. Eengers bl. 326). Sommige
dezer huizen schijnen eene hooge waarde gehad te hebben.
Mepsche althans schatte dat in den Ham, 't welk Lodewijk
den 13 Mei verbrand had, op 30,000 goudgulden (zie Viglii
Epist. p. 476). Daar hij deze schade geleden had, alleen ten
gevolge van zijn trouw aan den Koning, vroeg hij om vergoeding en riep daartoe de hulp zijner vrienden in. Hoppers bracht
zijn verzoek over aan Philips, die er niet ongeneigd toe was
(Hopperi Epist. p. 188, 264). Ook Alva zag er de billijkheid
van in en stond hem een som van 1500 gld. 's jaars toe
(Hopperi Epist. p. 339; Viglii Epist. p. 636). Vier jaar lateiechter was hem nog niets van die som uitbetaald (Viglii Epist.
p. 681).
Uit de verklaring door Lodewijk tegen hem uitgevaardigd,
blijkt, hoe zeer deze er van overtuigd was dat niemand hem zoo
tegenwerkte als Mepsche. Zij is van den volgenden inhoud;
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Dam, 18 Mai 1568.
Ludwieh, Grave zu Nassau, zu Catzenellenbogen, 7iandten
und Dietz, Her zu Beylstein, obrister etc.
Darumb das der lieutenant von Mepsche sich mit verpittendtem neidt uns, der wir anders nit dan der Kon. Majt. auss
Hispanien, und der angefochtenen landen ehre und wolfardt
suechen, haimlich duckiseher argelistiger weiss widdersetzt, darzu
nit wurdich acht unss selbsten anzulangen, so wissen wir solchen
anders nit dan der gemeinen betruebten Niderlanden, also der
Kon. Majt. selbst, und unseren offentlichen Feindt zu achten
und zu erkleren. Wir haben derwegen befelh gegeben, da er
Mepsche sich innerhalb n dagen von dato angerechnet, mit
unss nit wirt vertragen, oder i n thausent thaler in unser gewarsamb erlegen laissen, das dan wider inen, seine hab und
guter der ernst exequirt und vollenzogen sol werden. Actum
zum Dam, den X'VIII Maii, anno 1568.
Ludwich, Grave zu Nassau.
(40) Corresp. du Duc d' Albe, p. 73. Motley schrijft
minder nauwkeurig: *On the 18th. Bracamonte, with his
legion, arrived by water at Harlingen."
(41) Oorresp. du Duc d' Albe, p. 7 3 , 74. In 't voorbijgaan zij het mij geoorloofd op te merken, dat in de zoo nauwkeurig bewerkte Geschiedkundige Beschrijving der stad Leeuwarden van den heer W. Eekhoff gezegd wordt (I 264): dat de
troepen van Bracamonte op hun reis naar Groningen, door
Leeuwarden wilden trekken, doch dat de Kegeeiïng het besluit
nam om de poorten gesloten te houden en den aanvoerder te
verzoeken, met zijn manschappen de noordzijde der stad om te
trekken, ten einde op den Leprozenweg van Stadswege gespijzigd
te worden, en dat ook ter herinnering aan deze gebeurtenis die

Wumkes.nl

BIJ HEILIGERLEE.

451

weg den naam van Spanj aards weg of Spanjaardsdijkje bekomen
heeft. Tegen een verbod van regeeringswege om door te trekken waren eerst bij mij eenige bezwaren gerezen. Ten eerste,
omdat Aremberg in zijne brieven aan Alva van deze zaak volstrekt
geen melding maakt; ten tweede, omdat ook de eenige bron,
die de heer Eekhoff aanhaalt, van dat verbod zwijgt. Immers
hij beroept zich alleen op het M.S. verhaal van den Notaris,
Anthonius Joostzoon, in het Archief van Gabbema bewaard.
Dit verhaal, hetwelk vele belangrijke bijzonderheden bevat, is,
door de zorg van den heer Mr. W. W. Buma, in het negende
deel van de Vrije Fries uitgegeven. Wat lezen wij daar ?
//Den XIX Maij sijn daer onder die stat Leeuwerden gepasseert thijn vendelijn Spangiaerts, ende sijn buijten der stadt
van den raet gespijst met witbroot ende wyn."
Van verbod om door te trekken, is hier geen enkel spoor.
Toch lees ik een weinig verder:
//Den XXIX May syn die vier vendelyn wederom gecomen
binnen Leeuwerden, gans weerloos ende sonder geweer, ende
hebben soe lange gelegen binnen Leeuwerden totdat sij wederom
gereist zijn, soe die van Sneeck weigerden dye twee vendelijns
weer binnen toe hebben."
Is het nu waarschijnlijk, dat onze aanteekenaar-bij Leeuwarden zou verzwegen hebben wat hij bij Sneek vermeldt?
Bij nadere overweging echter heb ik de mededeeling van
den heer Eekliofl' als waar, althans als hoogstwaarschijnlijk,
aangenomen. Immers, dat de troepen de stad niet door-, maar
omgetrokken zijn, staat vast en steunt op het verhaal van een
ooggetuige. De vraag is: geschiedde dit, zooals de overlevering
verhaalt, ten gevolge van een verbod der regeering van Leeuwarden? Wanneer wij nu bedenken wat de Leeuwarders
hebben durven doen, terwijl Aremberg aanwezig was (en uit
zijn brief aan Alva van den 17 Mei blijkt, dat zij zeker niet
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beschroomd waren; hij zegt: j'ay veu que, durant les troubles
passez, les bourgeois out icy faict guet sur les rampars, et aux
portes et rues, en armes, voires jusques au pied des fossez de
ce blockhuys, avec phiffre et tambourin, usans de plusieurs insolences et façons de faire estranges, comme de tirer harquebouses, pistoletz, et semblables aetes et bravesses sentans plus
émotion et nouvellité que autre bomie voulenté et affection au
bien ou à la garde de la ville, nonobstant la deffence que leur
en avoy faict faire), — dan kan het ons niet verwonderen dat zij
nog meer hebben durven doen, terwijl Aremberg niet in de
stad was. Deze was namelijk, toen het tercio van Bracamonte bij
de stad kwam, al op reis naar Groningen (zie Corresp. p. 74).
Alles bij elkander genomen, meen ik das, dat de overlevering,
geheel in overeenstemming met den geest der gemoederen, niet
lichtvaardig mag verworpen worden. Men vergete daarbij niet,
dat ook de regeering van Groningen de Spaansche soldaten niet
door hare stad wilde laten trekken. Zie Bor, I 235 b.
(42) Deze eerste ontmoeting tusschen de Spanjaarden en de
Nassauschen had dus plaats op 21 Mei. Zie Corresp. p. 87.
Denzelfden datum noemt ook de heer Van Vloten (t. a. p. bl. 82).
Ik zou hier geen melding van maken, ware het niet, dat èn
Motley (II, p. 188) èn Nuyens (t. a. p. bl. 102) zich vergissen.
Beiden plaatsen die schermutseling op den 22 Mei.
(43) Archives, I I I p. 222,
(44) Corresp. da Duc d' Albe, p. 8 7 , 88.
(45) Paulinus, p. 298. Met de voorstelling van dezen stemt
ook Bor (I bl. 235 a) en het verhaal in de Archives (III p.
222) overeen.
(46) Dat de slag bij Heiligerlee op den 23 Mei geleverd is,
zal wel niet aan twijfel onderworpen zijn. Paulinus evenwel
en J. B. Tassis (Cotnment. p. 138) noemen den 24 Mei. Het is
niet aan te nemen, dat die twee schrijvers den juisten datum
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niet zouden geweten hebben. Waarschijnlijk rekenden zij dus
den laten avond van 23 Mei bij den 24.
(47) Corresp. du Duc d' Albe, p. 92.
(48) Het verhaal van dezen krijgsraad en van het daarin
voorgevallene heb ik ontleend aan Paulinus, p. 298—300. Vgl.
Archives, III p. 222.
(49) Dit lied, hetwelk ik hier in zijn geheel mededeel, staat
in het Geuze-Liet-boek. Ik heb de uitgave in kl. 8°.. Amsterdam
bij Broer Jansz., gebruikt, en daarmede den tekst in de Nederlandsche Geschiedzangen van Dr. Yan Vloten vergeleken.
//Hier beginnen de Geusen haer hert wederom op te halen,
ende openbaren hun met Graef Lodewijc in Groeningerlandt,
daer sy eeiien Victorieusen slagh verworven hebben tusschen
Heyligerlee en Winschoten. Op de wijse des 2 Psalms Wtenhove.
Mijn Ziel vevblijt haer inden Heer,
Sijn hulp doet my ontspringen,
Dus wilt met my, tot zijnder eer,
Een danckbaer Lied nu singen,
Want wonder wracht zijn stereke hant,
Hy heeft zijn volck gedaen bystandt
In het Landt van Groeninghen.
Op den drie-en-twintighsten Mey,
Des avonts nae ses uren,
Soo wert gehoort een groot geschrey,
Van alle den Nabueren,
t' Heyligerlee end1 daer ontrent,
Daer Gods ghenade wert bekent,
In sijnes strijts uytvueren.
Graef Lodewijck tooch uyt den Dam
Na dees voorseyde Stede,
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Sijn Broeder Adolf met hem quam
Graef Joost Schouenborgh mede,
Met menigh Lantsknecht onbeducht,
Alst scheen, so naaien zy de vlucht,
Het welck haer voordeel dede.
Sy sochten een bequaem slacht-velt,
En vondent voor Winschoten,
In vijven ist slachoord' ghestelt,
Door Qods raet wel besloten,
De Ruyters hielden 't Wagenpadt,
De Walen hebben ingehadt
Een Slot, daer zy uyt schoten.
't Verlooren hoopken saghmen staen,
Ontrent de Galgh daer tegen;
De dobbel-solders Westwaert aen,
Waren hooger gheleghen;
De Duytsche schutten langhs het Moer,
Elck met een nieu laugh Spaenscli roer,
Vanden vyant gekreghen.
Den Graef van Arenbergh seer heet,
Saghmen vlijtigh aenrijden,
Met thien Vendelen Spangiaerden wreet;
Sy dansten, en benijden
Dat de vijf Vaendlen uyt "Vrieslandt,
Met hun teghen een kleyn vyant,
Als nu souden gaen strijden.
Met voeten (sprack elck) sullen wy
Dit volck wel haest wegh stoppen,
Duym-ysers, ketenen daer by,
Haddense reet, met stroppen;
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Haer leuse was: Hangh op, slaet doodt,
Maer buyten 't Bosch, nu staende bloot
Soo klauden veel haar koppen.
Arenbergh heeft hem eerst vertoont,
Syn achthiender te Paerde,
't Gheschut ghestelt gingh los, 't verschoont
Nassaus volck, tdoock na d'aerde,
Den Ruyteren en treftet niet;
Dat dobbel-solders is gheschiet
Was oock van kleynder waerde.
Veel Spaengiaerts schoten terstont los,
Nassaus volck kost best ramen,
Sijn Euyters reden stracx na 't Bos,
Die 't grof Geschut in namen;
De Walen volguden uyt haer gracht,
De dobbel-solders oock met macht,
Met Graef Lodewijck aenquamen.
De spiessen druckten in seer hart,
Men hoorde sweerden klincken,
Menigh goet Roer ghebroocken wert,
Om 't Spaengiaerts bloet te krincken;
Elck drongh dweers door, schoot, smeet en stack,
Soo dat der Spangiaerts oorden brack,
En lieten den moet smeken.
Vijf Vaendelen Duytschen vluchten haest
Die d'ander snel nae liepen,
De Spaengiaerts staende seer verbaest,
//Misericordi" sy riepen,
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//San Jago, nostre Dam Loret,"
Was van haer op God niet gelet,
Sy deerlijcken ontsliepen.
//God zy met ons" de leuse was
"Van het volek van Nassauwen;
Waerachtigh wast, soo op dat pas,
Een yeghelijck mocht aenschouwen,
Hij maekte hert en handen sterck,
En wrocht daerdoor zijn wonderwerck,
Met haer die hem betrouwen.
Geen half uyr en heeft dit geduert,
Den slagh die nam een ende,
Die loopers hebbent meest besuert,
Al door Nassouwens bende,
Opt Moer, int Bosch, een mijl int ront,
Men Spangiaerts ende Duytschen vont,
Meest doodt, waermen sich wende.
Inden Dollaert, wijt en seer groot,
Verdronckense by hoopen,
Arenberghs Peert viel in een sloot,
Hy moestet oock bekoopen;
't Hooft, zijde, hals, waeren doorwont,
Hy 't doen bestorf in korter stont,
En Groesbeeck ist ontloopen.
Van dit volck men begraven sach
Over de achthien hondert,
Wat men noch vont nae desen dagh
Dat zy hier uytgesondert:
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Nassaus volck, die doot bleven daer,
Waren gheen veertigh dat is waer,
In Gods werck u verwondert.
Doch Graef Adolf, seer onvertsaecht
Is daer oock doodt ghebleven,
Graef Lodewijcks Cancelier wel begaeft
Die liet daer oock zijn leven;
Veel zijn ghewont die stonden styf,
Doch hebben meest geen noot van 't lyf,
God wil haer sterckte geven.
Twee hondert dertigh Duytschen kloeck
Hier ook ghevanghen laghen,
Arenbergh had ghedaen versoeck
Om menigh Monnicx wagen,
Wel vol van Cruyt, Kloten, Broot, Wijn,
Dese meest al ghebleven zijn,
Elk Peert wert uytgheslaghen.
't Geschut, Ut, Re, Mi, Pa, Sol, L a ,
Van Groeninghen ses stucken,
Volgen nu Graef Lodewijck nae,
God laet 't hem maer ghelucken,
Dat de vyanden van sijn woort,
Als dese, korts werden versmoort,
Die noch de vroome verdrucken.
Mensch! dees saeck toch niet toe en schrijft
Den mensch, want 't waer gheloghen;
Want 't is God die deselve drijft,
Al heeft hy 't langh vertoghen,
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Sulcx was wel onser sonden schuit,
En zijn tijt was noch niet vervult,
Meer is in zijn vermoghen.
O Heere! u zy lof en danck,
Yan uwes overwinnen,
Sterckt ons gemoefc, nocli swack en kranck,
Met uwen geest van binnen,
Door het bidden en betrouwen vast,
Soo sult ghy dan van overlast
Helpen die u beminnen.
Weest die ghy zijt.
(50) Bij de beschrijving van het terrein en van de stelling
van Lodewijks troepen heb ik hoofdzakelijk Mendoça gevolgd.
Zie zijne Commentaires, Chapitre I I (ed. de Bruxelles 1860).
(51) Arch. I I I p. 222 //durch einen trewhertzigen landtsmann."
(52) Paulinus, p. 300. Bentivoglio, Della guerra di Eandra, Milano 1806, p. 194, 195, legt aan Lodewijk eene toespraak van anderhalve bladzijde in den mond.
(53) Paulinus, p. 301. //Nonnulli milites, qui fere erant occidui Prisii et Oldenburgici ad vexilla duo, hostis ferociam veriti, praeterquam quod inediam ferre non possent, armisque
parum exercitati et instructi essent, in acie consistere non audebant. Sed alii post alios, variis allatis causis, turpiter discedebant; alii etiam aut suum fatum, aut commune periculum,
cum manipularibus miserantes, de Victoria, discedentes, non
obscure desperabant."
(bii) Motley, bl. 330, van de Holl. vertaling in post 8°.
(55) Paulinus, o. 1. p. 302: //Hispani vero Duces assistentes, inte rpellare, et tamquam imbellem et Lutheranum, criininaiï
qui timidis et cunctantibus hostibus spacium fugitandi et
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e manibus elabendi daret." Hiermede komt ook Strada
overeen. Deze schrijft (p. 435 ed. Antwerp. 1636 12»): //ob
eam moram quum Arembergius tamquam cum Nassavio tacite
colluderet, palam oarperetur ab Hispanis pugnae cupidis." Eoger
Williams geeft meer bepaald de schuld aan Bracamonte (Memoriën, bl. 42). Hierbij moet ook niet vergeten worden dat,
volgens het getuigenis van Bentivoglio, de zoon van Aremberg
aan de lichtgeraaktheid en te grooten ijver zijns vaders het
verlies van den slag toeschrijft. Hij zegt in zijn bovenaangehaald werk, p. 197: //II successo di questa battaglia fu raceontato piu volte a noi, in tempo della nostra nunziatura de' Paesi bassi, dal conte d' Aremberghe figluol dell'
ucciso, che fu cavalier del Tosone e signore di gran merito
ancli' egli, e ne' maneggi eosi militari come civili di Kandra
non punto inferiore al padre. Dolevasi meco egli specialmente con gran candidezza, che il padre lasciatosi per troppo
zelo d'onore vincer troppo dall' ira, non avesse o delusa o
schernita quanto avrebbe potuto quella che mostravano contro di lui i soldati, sin che arrivando la gente regia,
la quale compari poco dopo, fosse stato poi tempo di
lasciare il freno liberamente all' impeto loro." Het is zeer moeilijk, bij zoo uiteenloopende verklaringen uit te maken wat
waarheid is; maar als men er de groote gerustheid, die Aremberg nog in zijn laatste schrijven aan Alva aan den dag legt,
mede vergelijkt, dan had ik wellicht aan het getuigenis van
Mendoça minder waarde moeten hechten, dan ik gedaan heb.
(56) Mendoça, Comment. I p. 102.
(57) Archives, I I I p. 226: //Les Bspagnols demandant miséricorde, nous gens donnant force coups d'espée sans misericorde, cryant Dalem, Dalem ont tous tué."
(58) Ook omtrent dit punt, wie aangevallen heeft, Aremberg
of Adolf, is verschil. Mendoça b. v. (Conim. I p. 103) is van
V. N. E.
29
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de eerste meening. Zoo ook Strada (de Bello Belg. p. 436).
Deze voegt er zelfs bij, dat Aremberg aanviel om daardoor
hen, die aan zijn moed of trouw getwijfeld hadden, te wederleggen. Anderen zeggen, dat Adolf de aanvaller geweest is.
Zie Van Vloten, t. a. p. bl. 84, noot I.
(59) Deze voorstelling is aan Paulinus ontleend. Hij schrijft
(o. 1. p. 303): //Illic Adolphi ferox equus, quum tormentorum
tubarumque clangore, et strepitu percitus, amplius habenas non
audiret, in medium hostium globum vagabundus invehitur. Etsi
autem Adolphus Cataphractus equo insidens, atque multis undique telis petitus, se aliquamdiu strenue propugnaret, equumque
ad suos revocare studeret; tandem tamen multitudine obrutus
equoqve dejectus, multis vulneribus confossus periit non sine
strage hostium, quorum cadavera circa mortuum sunt reperta."
(59) Mendoça, Oomment. l p . 103: //Ie comte Aremberg,
cornbattant avec vaillance, tua de sa propre main Ie comte
Adolphe et deux cavaliers qui étaient à ses côtés."
(60) Paulinus, o. 1. p. 304.
(61) Paulinus, o. Lp. 304: //nemo quisquam hostium audebat
resistere, quorum plerosque Hilligerletum fugientes, Nassovii
celeriter insecuti, partim ceperunt, partim occiderunt, ipsumque
coenobium vi expugnaverunt."
(62) Deze voorstelling van liet wonden en sterven van Aremberg steunt voornamelijk op de confessie van Zybrant Sickesz.,
te vinden in het Confessie-boek der stad Amsterdam van 1571.
Dit belangrijke stuk, waarin vele onbekende bijzonderheden
voorkomen, werd het eerst opgemerkt door den grondigen onderzoeker der Nederlandsche geschiedenis en oudheden, Jacobus Koning. Hij maakte er den Eijks-Archivaris Mr.
H. Van Wijn opmerkzaam op. Deze heeft een groot
gedeelte er van medegedeeld in zijn Iluiszillend Leeven, bl.
232—252, onder den titel: Egt berigt van het omkoomen des
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Graaven van Aremberg, in den Slag bij Heüigerlee. Ten
jaare 1568. Hetgeen Van Wijn niet opgenomen heeft, is
uitgegeven door Dr. P. Scheltema in Oud en Nieuw uit de
Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde, I I bl. 149—154,
onder den titel: De dood des Graven van Aremberg in den
slag bij Heiligerlee.
(63) Correspondance du Duc d'Albe, p. 110—112.
(64) Archives, I I I p. 2 2 1 : //Auch ist gewisz wahr das der
vou Arnbergk gleichfals in dieser schlaeht ersohossen und unter den todten funden, folgendts auch aus bevelen Grave Ludwichs
neben andern redlichen leutten, so leyder uff unser seitten auch
blieben sein, in dem Closter Heiligerlehe begraben worden ist."
(65) De Baron van Polwiller schreef den 4 Juni uit Haguenau aan Alva (Corresp. p. 121): //Ie prince d'Aurenge, qui
est a Strasburg. . . . monstre Ie toison du monsieur Ie conte d'
Aremberg." Zie ook het bericht in de Archives, I I I p. 221.
(66) Paulinus, o. 1. p. 3 0 6 , 7.
(67) Corresp. du Duc d'Albe, p. 9 9 , 102.
(68) Gharterboek van Vriesland, I I I bl. 746.
(69) Zie den brief door Johan Van Roorda, uit naam deiGravin van Aremberg aan de Staten van Friesland geschreven,
in het Charterboek, I I I bl. 742. Dat ook Philips aan de
weduwe een brief van rouwbeklag geschreven heeft, wordt
daar niet vermeld. Doch dit blijkt uit de woorden van Hopperus (Epist. p. 181): //De domino Arenbergensi multis et amplissimis verbis testatur (Eex), quanturn in eo perdiderit, qua
de re partim ipse ad viduam scribit, partim per me scribi jubet."
(70) Zie de Missive der Friesche Gedeputeerden aan Dr.
Johan Van Roorda in het Charterboek, I I I bl. 746 b. Volgens Gabbema, Verhaal van Leeuwaarden, bl. 5 1 3 , werd op den
16, Juni binnen Leeuwarden Arembergs uitvaart met een
//pragtige statie" gevierd.
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(71) Correspond. du Duc d'Albe , p. 94—96.
(72) Zie Lodewijks stemming bij Paulinus, p. 306.
(73) Languet, Epist. ad Camerar. p. 182: //Haec quidem
victoria posset esse alicujus momenti, si sciret uti Orangius,
sed vereor ne ipsius et aliorum cuuctatione ejus fructus corrumpantur. Zoo zegt ook de Tassis in zijne Oomment. p. 138:
//unde res regiae ea in parte summum in discrimen dilapsae,
ulteriorem jacturam facile accepissent, si victor ea celeritate ,
qua potuit, progressus fuisset." Zie nog Paulinus, p. 325.
Doch men vergete hierbij de groote moeilijkheden .niet, waarmee Willem te kampen had, de tegenwerking die hij ondervond en de geldelijke verlegenheid, zoowel van hem als van
Lodewijk. Terecht maakt dan ook de heer Groen Van Prinsterer
bij het boven aangehaald citaat uit Languets brief de ironische opmerking: //Sans doute il eut été désirable que so'n invasion eut eu lieu simultanément: mais anssi pourquoi Languet
ne lui apprenoit t'il Ie secret dë réunir une armee sans avoir
de 1'argent?" Lodewijk zelf, in elk geval, gebruikte het geld
van den buit niet om er overdadig van te leven, want volgens verklaring van Amelis van Aemstel, had //Aelbert ien
van Con. Majesteyts boeden van Overyssel" gezien //dat het
zeer soberlick op Graeff Lodewycks taeflel toeging, soe datter
//zeer weiriich affgedragen wardt voor syn familie."
(74) Archives, I I I p. 2 2 3 , 231.
(75) H. Van Alphen, Dichtwerken (2e uitg. van Mr. J. I.
D. Nepveu), I bl. 363.
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