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Titelprent voor de eerste uitgave, door Joachim Sandrart

In deezen standt der zaaken was Don Fredrik
t' Amsterdam gekoomen, toereedende om de Haarlemmers te bezoeken, die daarentussen, by brieven,
by booden, met erinnering van hoope, van vreeze,
werden aangevochten. Want d' intree des winters
deed hem 't beleg zwaar voorstaan; naa de Lente,
was teffens naa 't sterken hunner vesten toeven. Dies
had hun Bossu onlanx zeer ernstigh, wydluftigh en
trouwhartigher wijze geschreeven, wat ellenden hun
naakende waren, zoo zy weygherden zich aan die
van anderen te spieghelen. Nu hielden de regeerders
van Amsterdam, by heymelyk bestelde brieven, hun
't zelfste voor en maakten zich sterk hunnen zoen
te bemiddelen, 't en waar zy 't op d' uiterlijkheit
van den dwang lieten aankoomen. D' een oft d' ander
uitgeweeken onderwond zich, gelyk vertoogh aan
vrundt oft bekende te doen. Welk schrijven, in de
Vroedschap gebraght, veelvoudighe bekommeringen
en verschil van gevoelen baarde. Een goedt deel verstonden, dat alle beraadt op handeling uit had, daar
de bondigheit van 't verdragh aan 't woordt der
meyneedigheit hing. Wat had Mechele verbeurt? waarmeg Zutven verdient, onder 't rusten op daadingspraak,
zoo snoodelijk overrompelt te worden? Dien dit, als
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van hooren zeggen, flaauwelijk ter harte ging, moght
van den tooren gaan zien, hoe Naarden lagh en rookie.
Wilde men 't ander voor bedrogh reekenen: dien naam
had ook zyn' eerloosheit. En zoo 't naa heedensch
krysgebruyk sloeren moght', zeeker 't misbruyk, daarop
gevolght, was naa geenerley recht te verantzvoorden.
Maar 't gepleeghde in Goeylandt kon, op zijn schoonst,
niet dan verraadt, de vuylst' aller valsheeden, heeten.
Men had dan aan den Prinse te schikken, zonder armhartelijk te laten leggen, 'tgeen zoo manhaftelijk was
aangeheeven. Anderen, 's Koninx Ryken, Vorstendoomen en zoo veel' tytels tellende, waanden, dat
het geraast waar, zich daar teeghens in te binden met
een' arme handt vol volx, die Hollandt en Zeelandt
konden uitleeveren. Maar die geen' reede wist te vatten,
had van d' ervaarenis te leeren, 'twelk zelfs de dwaazen
plaghten te doen. Naa 's Prinsen hulpe te vasten, was
om midlertydt uit te teeren: en hoe doch bekoomen den
geenen die daarop gesteunt hadden? Die de hoope der
genaade wraakten, zaaghen slechts uit een oogh en
alleenlijk op de steeden, die 't geweldt verwacht hadden.
Zoo men 't ander ook oopende, en op de geene sloegh,
die zich by tijds verootmoedight hadden, hoe groot een
getal was 'er zyn zzvaarigheit, door buyghen, te booven
gekoomen? Op deeze zyde viel d' ooverstemming, en
werden Jonker Christoffel van Schaaghen, Dirk de
Vries, Outburghermeester, en meester Adriaan van
Assendelft Loontrekkendt Raadt *) der steede, be*) Pensionaris.
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dektelijk naa Amsterdam gezonden, om met Don
Fredrik te woorde te komen. En opdat men niet
plotselyk scheene uit het verbondt te vaaren, was
hun belast vier oft vijf daaghen uitstels te verzoeken,
om binnen wyle de zaak met de Staaten te beraadslaaghen. 'T welk vernoomen zijnde bij Hopman
Wybout Ripperda, ooverste der stadt, zoo ontbood
hy, teeghens twee uuren naa middagh, de schutters
en andere burghers in den nieuwen doel en hief daar,
ten byweezen van Jonker Landslot van Brederoode,
Adriaan van Dort, Schout, en Gerrit Stuyver, aldus
aan: „Het waar, manhafte burghers, uwer vroomheit
en deftigheit te kort gedaan, zoo ik u pooghde t' onderrichten, wat het in heeft, den vloek Gods tot borge
van menschen belofte te stellen. En 't is zoo wel den
minste als den meeste bekent, hoe pleghtigh de Majestraat deezer steede gezwooren heeft, in geen' handeling
met den Spanjaardt te treeden, buyten weeten van my
en de zeeven Hoofthopluyden. 'T heeft haar echter
gelieft, zonder yemandt van ons te kennen in een stuk,
daar billijk 't gevoelen der gansche gemeente op te
hooren stond, gezanten ter sluyk uit te schikken en
vergiffenis van plichtpleeghing te verzoeken. Ende blykt
nu, hoe loflyk men op luyden bouwt, die met schoorvoeten tot de goede zaake geschreeden zyn; dewyl zy
hunnen grondt oopenbaaren, en met vollen run naa
den vyandt toejaaghen, zoo ras maar als zyn' trom
op 't uyterst onzer grenzen gehoort wort. Jonker
Christoffel, Burgermeester de Vries en Assendelft zyn
heenen, om der Spaansche opgeblaazenheit te voet te
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vallen, zich vroedtmaakende zulk een' hoomoedt, met
smeeken, te vellen. Zoo onze lot meebrengt, die eeuwe
te leeven, daar men den eedt voor spel houdt, en zoo
lichtveyrdelyk de schup geeven magh aan verbondt, met
Stadthouder en Staaten gemaakt, ten minste moesten
zy hunn' eyghe welvaart niet vergeeten hebben, nochte
wat dien van Mechelen, Zutven, Naarde weedervaaren
is. Maar men brengt fraye brieven van d' Amsterdammer wethouders en den pastoor van 't Bagynhof
te voorschyn, die de middelen in de mouw hebben, om
wolven in lammeren te veranderen, en van oovervloedighe genaade en goedertierenheit opgeeven. Voorwaar, is 'er yemandt zoo zinneloos, die zich dien
hoonigh laat om den mondt smeeren en zich daaraan
vergaapen kan, in my zal 't niet koomen, dat men zich
vayligher op 't zeggen van d' Amsterdamsche lyfeyghens
des dwingelands, oft op een' verloopen paap, magh verlaaten, dan op het woord van Romero, daar zich de
Naarders meg bewaart waanden. Beydt: beeter, in
't betrachten van eer en eedt tot den uitersten snik
aadems, tot de laaste drug bloeds voor de vryheit der
steede gevochten, dan zich willigh in slaaverny geworpen
en de verfoeyde ziel, onder duyzenderley dartelheit,
boon en quellaadje der Spaansche moedwil, verlooren.
Dit 's 't opzet van een' Vries. Hollandt plagh ook
mannen te fokken: en my verlangt te hooren, hoe 't de
Haarlemmer harten verstaan." Deeze en gelyke reedenen zette by met brandende ooghen, styve kaaken,
om 't eyndt der zaale te beroepen, der wyze uit, dat
ook de vroeden en achterdochtighen ten hoogste
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ontroert werden en 't meeste deel luyder stemme
verklaarde, gereedt te zijn, hals, haave voor de vryheit des vaaderlands onder zoo rustigh een' ooverste
te waaghen. Naa 't welke aangenomen met dankbaar
en heughlyk gelaat, elk, ontslooten door beweeghenis,
den anderen tot stantvastigheit aantroostte en de
zaamening scheydde. Zynde de zinnen aldus tot
teeghenweer gewendt, spoeyde men alle gereedschap;
verkundschapte den Prins van stadts geleegenheit;
en zond aan Lazarus Muller om eenighe zyner benden. Muller, dat pas tot Nieuwendam geleeghert,
verliet dat dorp en de Blokhuyzen van dien oordt
en veyrdighd' hun toe vier vendels, beleydt by Jakob
Steenbach, zynen steedehouder kornel, Christoffel
Vaader, Lambert van Wirtenbergh en Marten Pruys.
Met de rest zynes volx toogh hy, verby Haarlem,
na Leyde. Waardoor d' Amsterdammers al de schansen aan den Waaterlandschen dyk, zelfs ook Saardam,
zonder slagh oft stoot inkreeghen.
De gezanten van Haarlem, hoewel zy met geen
afwyzigh aanschyn by Don Frederik ontfangen werden, verworven echter meer niet, dan dat hy zich
hooren liet, blyde oover hun' bekeering te weezen
en ten beste te zullen schrijven aan den Hartogh,
zynen vaader, om de verzochte genaade. Daarentussen zouden zy gaan, en schikken de soldaaten te
loozen. Dirk de Vries, viellicht kleene smaak in zoo
schraal een antwoordt, en quaader oogh op 't vorderen der krysrusting hebbende, oft (zoo 't heette)
om te wachten op naader bescheydt, bleef t' Am-
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sterdam. D' andere twee, tot Haarlem gekeert op
den vyfden van Wintermaandt, vonden de beelden
en Roomschen Godsdienst ter kerken uitgeworpen,
werden voorts daatlyk in hechtenis genoomen en op
Delft naa den Prinse gevoert. Men wil, dat Jonker
Christoffel, in 't uitspannen tot Leyde, lichtelyk ontgaan kon, 't en waar by gewaant hadde, met het
besluyt der vroedschap voor alle vierschaaren genoegh te mooghen bestaan. Maar zyn' Doorluchtigheit nam 't hoogher en hield den Staate daaraan
geleeghen te zijn, dat niemandt volmaght aannaame,
die teeghens zyn' eygen eedt en den plicht van de
lastgeevers streed. Dies gink men ernstelyk met hun
te rechte, ende werd meester Adriaan oopenbaarlyk
onthalst. Jonker Christoffel ooverleed in de gevankenis, aan misquaam (zoo men zeyde) van zwaar
pynighen. Voorts verzuimden nocht Prins nocht
Staaten, dien van Haarlem, by brieven, moedt in te
spreeken, beloovende alle kosten van 't onderhoudt
der krysluiden uit de gemeene borze te vergoeden.
En quamp 'er de Heer van Sant Aldegonde, uit last
zyner Doorluchtigheit, de wet verstellen. Zommigen
der zelve, die tot het handelen met den vyandt gestemt hadden, bewaarde men eenen zekeren tydt
in hunne huyzen. Uit dubbel getal, by de schutterye
genoemt, werden verkooren tot Burghermeesters:
Jonker Johan van Vliet, Niklaas van der Laan, Gerrit
Stuyver, Pieter Kies; tot Scheepenen: Willem
Adriaanszoon, Jakob Heussen, Kornelis Ryken,
Pieter Bal, Niklaas Matheuszoon, Adriaan van
I0

Berkeroode, Matheus Augustynszoon. In de Vroedschap werden 'er tien verwisselt. Alles onder verklaaring, dat dit kreuken van de handtvesten der
steede alleen der dringende noodt toe te schryven
en geenszins in gevolghe te trekken stond. In handen
der nieuwe ooverigheit viel een brief, gericht uit
Amsterdam aan d' ouwde, en onderteekent by Dirk
de Vries neevens andere uitgeweekenen. 'T was een'
vermeetenis van 's Koninx grootheit en d' aankoomende krachten, om der vreeze meer klems te
geeven en hun diets te maaken, dat het beleg zwaarder vallen zouw, dan 't krysvolk (j as by weeghe van
waapenen) uit der stadt te helpen. De brenger van
dit schrijven had het eenen huysman te bestellen gegeeven, werd eevenwel bekent en met de strop gestraft.
Derhalven Don Frederik, bezeffende, dat het verlooren gedreyght was, om die van Haarlem te doen
zwichten, maakt zich, den achtsten der maandt, op.
De voortoght, gekoomen tot by Spaarendam, daar
't Spaaren zyn waater door de sluyzen in 't Y braakt,
vond den dyk, die d' eenighe heirbaan was, ter
weederzyden afgesteeken en voile smal van kruyn,
om by eenen man in de breette betreeden te worden.
Wat uitwaarder was men bezigh met hem al heel
te doorsnyden en het Y op de weyden te storten;
maar dit te laat begonnen. Niettemin, twee bolwerken, aan elken kant een, met geschut en soldaaten
verzien, hielden den doorgank toegeblokt. Om kennis
van deeze geleeghenheit te neemen, werd Rodrigo
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Sapata met drie hondert mann' uitgeschikt, dan afgekeert, hoe stout hy ook aanviel, by die van binnen,
staande onder 't bevel van Gerrit van der Laan en
Marten Pruys. Een koeghel van een veldtstuk sloegh
Sapata zelf den slinker arm tot aan den elleboogh
af. Hy, daaroover te rug getooghen, braght eevenwel
bescheyde kundschap (zoo hem docht) van de gestalte des werks en den moedt der soldaaten aan Don
Frederik, die terstondt met het heir en vier groove
stukken voort rukte, onberaaden nochtans, hoe men
de sterkten t' ontginnen hadde. Dies stak zyn toelegh,
als 't 'er op aanquam, tot dat hem Juliaan Romero
etlyke Roomsgezinde boeren braght, die aanweezen,
hoe de beschansingen ongeslooten teeghens 't West
en oover 't ys te genaaken waaren. Naa deeze oopening werd geluystert en die Kornel gelast, den vyandt
op zijn weekst te neemen. 'S nachts naa den neeghenden wakkerde de vorst, die aan Juliaan het padt
binnen deur verzeekerde. Waar langs hy, op den
tienden, 't Westeyndt van den dyk schikte te kryghen
en met zyn regement van achter in de bolwerken
viel. Die van Haarlem, ziende uit der stadt hunne
voorburgh, zoo zy 't achten, in noodt, veyrdighen
burghers en soldaaten, van elx een vendel, derwaarts.
D' andren verdaadigden zich dapper; maar zynde
't voordeel der borstweer quyt, en gedwongen handt
voor handt te vechten konden de hulptroep niet inwachten. Driehondert bleeven 'er op de plaats:
Hopman Marten Pruys was 'er een af. De rest, zich
ten ys begeevende, raakte ten deel daarin en onder,
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ten deel daarover, tot Assendelft en in de Beverwyk.
Het yolk, t' hunner bystandt gezonden, vertoogh
zich al schermutsende weederom binnen Haarlem.
Spaarendam werd aan twee vendelen Waalen te bewaaren gegeven. Des andren daaghs vertoonde zich
Don Diego de Carvajal met vyfhondert Spaansche
busdraaghers onder 't geschut der stadt, om het
Leproozenhuys in te neemen. Waar teeghens de
soldaaten een' vruchteloozen uitval deeden. Ter zelve
tydt liep de Windt om en scheen 't weeder tot dooyen
te nyghen. 'Twelk Don Frederik deed ylen, om
't heyr op 't harde te brengen. De Spanjaarden,
sterk zessendertigh vendelen knechten, sloeghen zich
voor de Kruyspoort needer ; de Duytschen, achtien
vendelen, onder den Graave van Ooversteyn, voor
de Houtpoort; de Waalen, tweeentwintigh vendelen,
onder Noircarmes, Capres en Liques, in 't West
teeghens den duynkant. Zyn' ruyters leegherden in
de naaste dorpen, zoo aan strandt als aan den wegh
binnen deur op Alkmaar, om Zuyd- en Noordthollandt van elkandre te scheyden. Zy waaren in
't eerst niet booven achthondert, maar wiessen te
met aan, ten getaale van vijftienhondert toe. Zoo
deed ook het voetvolk; in voeghe men geloofde dat,
in 't eyndt, al zyn' krachten t'zaamen by de dertighduyzent man maakten. Doch hoogh schynt deeze
begrooting en nauwlyx te gelooven, hoewel de vendels, dat pas, maghtigh en van meer dan tweehondert
koppen waaren. Voorts kreegh by van Amsterdam
veertien metaale stukken, zommighe veertigh, andere
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zessenveertigh pond yzers schietende. En zond hem
zyn vaader toe drieduyzent Luykenaars, geoeffent in
graven en myneeren, die meest all' aan en omtrent
de wallen gespilt zyn. Onder 't gereedschap van
oorlooghe waaren zeevenduyzent paar' ys- oft slykspooren, om de voetstappen op 't gladde te vestighen.
Haarlem hierteeghens, hoe wel 't in grootheit uitmuntte, had nocht konst nocht natuur te baat, en
luttel zyns gelyx van zwakheid onder de Hollandsche
steeden. De krygsluyden, nu daar binnen, moghten
twaalfhondert, oft weynigh daar boven zyn. Voorraadt van mondt en oorlooghe quamp 'er krap genoeg om, al waar men ook buyten vreeze van langduurigh beleg geweest. Maar 't had den Meerkant
oopen. Want het beslooten waater was 's vyants
scheepen in den weeghe en de laaghte der weyden
aldaar onbequaam tot winterleeghering. Dies werd,
van tydt tot tydt, de stadt hier lanx voorzien met
lyftoght, geschut, waapenen, yolk, in voeghe dat zy,
voor 't afsnyden des toevoers, vierduyzent knechten,
zoo Duytschen als Waalen, Fransoyzen, Engelschen,
Schotten in had. De Hopluyden zyn geweest Wyboldt
Ripperda, Jakob Steenbagh, Christoffel Vaader, Lambert van Wirtenbergh, Mathys Pruys, Christoffel
Gunter, Schram van Bruynswyk, Kurey, Vehemey,
Margottin, Ardenne, Sohey, Paris, Seminado, Jaspar,
Balfour, Mauregnault, Mandoris, Michel. Noch
kreegh zy veertigh oft vyftigh ruyters onder Wouter
Enkhuyzen, geboortigh van Delft. Om al deeze behoeften binnen te helpen, diende grootelyx 't mistigh
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weeder en de gezwintheit der yssleeden, die, voortgerukt van twee oft drie paarden, met wyd omherzwaayen, de schildwachten te leur stelden en daartussen door slipten. Zeshondert weerbaare mannen,
geleezen uit de burgherye, gaaven zelfs den soldaaten
in koenheit niet toe. Ook hadden zy bynaa duyzent
delvers, yolk van allerley soorte, booven driehonderd
wyven, bescheyden tot het zelfste werk, onder
Kenauw Simon Hasselaars, een moedighe mannin,
weduwe van zessenveertigh jaaren, onbesproken van
leeven en van een der beste huyzen, die niet schreumde, met spiets, bus en rappier, in vrouwen gewaadt,
den vyandt te keer te gaan. De stadt aan wyken verdeelt en yeder zyn hooft toegeleyt zynde, viel men
met alle maght aan 't reppen der spaade; worp
eenighe schanskens op, die tot sleutels der Meere
dienden; verzwaarde wallen en borstweeren daar
't noodighst bleek ; der wijze, dat men ze in vier
oft vyf weeken wet driemaals zoo kloek zagh als toen
'er de vyandt eerst quam. Maar de sterkste knook
der vestinge was een raavelyn voor de Kruyspoort,
teeghens oover den oordt des Veldtheers, die zyn
herbergh op 't huys te Kleef genoomen had.
Geduurende de aantoght des zelven beval de Prins
den Graave van der Mark, zich met vyftien knechten,
vier kornet' paarden en zes veldtstukken, by Leyde
verzaamelt, op te maaken, om hem een voordeel
of te zien en zich ter zyde van 't bos lanx 't waater
te leegheren, 't welk genoeghzaam zoo veel was, als
de stadt tot de Meer toe uitbreyden. Dan Don
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Frederik, gewaarschuwt van zyn' koomste, zond hem
't regement van Lombardye te gemoet, Bossu, Noircarmes en Romero vooruit, met tseeventigh moskettiers en tachtentigh lichte paarden, de welke, gekoomen omtrent den Weelighen Bergh, zich ter
weederzyden achter 't geboomte verstaaken. Het viel,
dat pas, een' dikke sneeuw, en Lumey in de laaghe,
zonder te kunnen oordeelen van 't getal der troepen,
zich onverziens oopenbaarende. Zyn' ordening derhalven, gegroet van de mosketten ter eene, en besprongen van de paarden ten andere zyde, teffens
van vooren gedreyght, wrikt, en verwart zich, eer
't regement aan 't treffen raakte. Wel deed hy al,
wat doenlyk was, om 's vyands toescheut te stuyten,
maar werd laffelyk ingevolght, en, naa twee paarden
hem onder 't lyf doorschooten, metgezel der menighte, nu op de losse loop gestelt. Eenighe vendrighs, daaronder Jakob Martens, een zoon des
Raadshooftmans van Vlaandere, zich bewindende
met hunne vendels, wilden daarin doorsteeken zyn,
liever dan deel aan de vlucht neemen, die zy vergeefs
bestaan hadden te schorsen. By de duyzent werd 'er
doodt gesmeeten, met groot gevaar van argher,
waaren de paarden gescherpt en 't ys der Meere te
vertrouwen geweest, om met de naajaght voort te
vaaren. Met de gevangenen werd leelijk geleeft:
Babtist van Trier en Hans Keller by 't eene been
opgehangen, onaangezien dat Lumey voor den eerste
tweeduyzent kroonen bood, booven neeghentien soldaaten, die hy van den vyandt in hechtenis had, en
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thans, in weederwraak, der galghe toeveyrdighde.
Hy liet 'er vier stukken geschuts, meest al de vendels
en een' hoop waaghenen met voorraadt; de Spanjaardt booven twaalf man niet.
Don Frederik, hebbende deez' ooverhandt behouden en de leegheroorden omgraaven, uitgezondert de zyne, die onbeschanst bleef, leydde in beraadt, waar men naaderen en de beukeryen stichten
zouw. D' ervaarensten vonden de zyde naa 't bos
toe bequaamst, daar de wal op zyn weekst was en
maklykst om beklimmen. Dan men had drie oft vier
daaghen van doen, om 't geschut te vervoeren en
liet de Spanjaarts, als gewent tot zachter lucht, in.
't harte van den winter niet geirne ter plaatse leegheren, daar zy, geen' huysvesting vindende, benoodight
zouden zyn, zich onder lichte hutten oft den blaauwen
heemel te behelpen. Ende 't voeghde den Veldtheer
quaalyk, aan zynen oordt stil te zitten. Ende zoo
wel zyn' landsluiden te verlaaten, als 't hooftpunt
der bevechtinge met de Duytschen aan te vangen,
de Spaansche fierheit vermoght het niet. Ook meend'
en vermat hy zich, slechts werk voor een' weeke te
hebben, ende zoo men daatlyk 't geschut plantte,
dat de soldaaten der stadt geen' beeter proef dan
die van Zutven en Naarde zouden doen. De burghers
reekend' hy niet. Bernardin van Mendoza, viellicht
om zyn' Spanjaarts te verschoonen, wil, dat Noircarmes en Cressonniere, Ooverste van 't geschut,
deeze verwaantheit gestyft hebben, die hem thans
wel verleert werd. Derhalven, zonder meer dan een'

loopgraaf te trekken, dat tusschen de Kruis- en Sant
Janspoort uitquam, recht men daar een' beukery op
van de voorzeide veertien stukken en slaakt, den
achtienden van Wintermaandt, zeshondert tachtentigh scheuten op de Kruispoort, het raavelyn en de
naaste gordynen: zoo, dat alles byster beschaadight,
de voorpoort needergesmeeten en de toegank ten
raavelyne dien van binnen benoomen werd. Maar
in der nacht schikten zy de breuken met wolzakken,
steen, hout, aarde en allerley stoffe te boeten ende
maakten eenen wegh onder de voorpoort deur tot
aan 't raavelyn. Dies wendde de Spanjaardt, des
andren daaghs, zyn' raazerny teeghen Sant Janspoort
en d' aangehechte muuren ende deed 'er zeshondert
vyventzeeventigh scheuten op; niet min te vergeefs,
gemerkt de verdaadighers, naa 't vallen van den
aavondt, hier met gelyke naarstigheit de gaaten stopten. Jaa zy begosten en voltooghen, by behulp der
lange nachten, eenen nieuwen wal achter den ouwden, van Sant Janspoort of tot de brug van Sante
Katryne toe, waarmede dat rak t' eenenmaal buiten
zorghe scheen. Dies ging 't, den eenentwintigsten,
weeder op een donderen teeghens 't raavelyn, tot
dat de dagh half, kruidt en koeghels haast heel deur
waaren. 'T stormen moest echter aangaan, hoewel
Romero vertoonde, dat het geen goedt eindt kon
neemen. Francisco de Vargas kreegh bevel, om met
zyn vendel Spanjaarden te leggen een' brug, op tonnen gebouwt, die zy een groot stuk weeghs, door
't kaale veldt, aanvoerden ende, al werd by zelf van
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een' roerscheut getroffen, nochtans oover de graft,
van 't raavelyn worpen. D' anderen, gereedt ten
aanval, zonder naader last te verwachten, zetten
daatelyk oover, drie voor drie, en verkloeken zich
opwaarts te klimmen. Maar de toegang, eng en steyl,
liet 'er luttel om hooghe koomen. Een der zelve
Alfonso Galeazzo, verzelt met eenighe spietsdraaghers, werd van Steenbagh en zyn bystanders met
gelyk geweer ontfangen en bleef al een' wyl, teeghens
hem, handt voor handt, vechtende. Daarentussen
klepten de klokken waapen, in stadt, ende quam elk
toeloopen naa den oordt, daar hy bescheiden was.
Het grof geschut met klooten, keetenen, schroot, de
handtbussen in menighte, baldren of op de stormers.
Ende was hun geen' minder quelling het werpen
met gloeyende koolen, heete as en olye, gesmolten
loodt, brandende pekhoepen: dat hun bet naa hun
zeer, dan naa den vyandt deed tasten. Don Frederik,
't oogh derwaarts hebbende, al zagh hy de kans ongelyk, gebood versche vendelen aan te mennen; die
geen' beeter proef dan de voorighe deeden. Toen
liet hy zich raaden van d' andere Ooversten, en bewillighde in de aftoght. Romero, die'er oover lang
om geroepen had, deed dan de zynen deyzen: niet
zoo gelukkelyk, oft het quam hem een van zyn'
ooghen te kosten, dat uitgeschooten werd. Die van
binnen, oft schoon 's vyands geschut niet ophield
van speelen, vervolghden de bespringers tot beneeden
aan de breuk. Daar vond men hoopen geweers van
allerley maaxel; de dooden gepakt tot ontrent hondert
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en vyftigh; een goet deel bevelhebbers, en treflyken
van aadel. Vargas bleef, aan zyn' quetsuur, in de
graft leggen, en werd niet voor 's andren daaghs
daaruit geholpen. De beschermers daarenteeghen verlooren booven tien oft twaalf mannen niet. Meer werden 'er gewondt : daar onder Hopman Steenbagh,
dien een loodt door de handt woey. Doch, zonder
zich daarin t' ontzetten, houdt moedt, zeid hy, spitsbroeders, zoo Zang als 't door 't hart niet is, zal ik u
niet bezwyken. Deezen uitgank had d' eerste storm,
gedaan op Haarlem by de Spanjaards met groote
dapperheit; weederstaan met grooter, by burghers
en bezettelingen ; ende werd aldus gestuit, in de
scheut der zeeghe, een heir, dat met de klank zyner
achtbaarheit (laat staan 't geweldt zyner waapenen)
alle graften oover te springen, alle wallen tot trappen
zyner gloorie dacht te maaken. De beleegherden derhalven, nu niet alleen gestyft door wantrouw aan
vergiffenis, maar achtende de maat der Spaansche
grouwelen vervult, en de stonde gekoomen te zyn,
dat 's heemels wraak met hun had of te reekenen,
begosten uit zoo voorspoedigh een' aanvank, gelyk
het dan gaat, kloeke hoop van een' gewenschte uitkoomst te scheppen. Den zelfsten aavondt vonden
zy, onder de dooden, eenen leevenden soldaat, die,
ter scherpe vraaghe gevordert, en, naa 't melden
van 's vyands geleeghentheeden, 's andrendaaghs gehangen werd. De Spanjaardts, beseffende dat het met
geen' domme kraft te doen was, leiden 't voort wat
wyslyker oover en begosten, onder gunst van 't mis20

tigh weeder, het raavelyn met hunne loopgraaven
naader te bekruipen en eenighe mynen te maaken.
Waarin zy nochtans niet zelden door de beleegherden bestookt en gesteurt werden: voorneemelyk naa
den neegenentwintighsten, op welken dagh Tseeraarts
zesthalfhondert Waalen in Haarlem braght.
De dingen, aldus staande, rieden den Prinse en
den Staaten van Hollandt, naa Engelandt te schikken,
om die Majesteit tot meedelyden en handtreiken te
beweeghen. Het hooft deezer bezendinge was Jonker
Jan van der Does, Heer van Noortwyk, genoegh
vermaart door zyn' schriften , zyn' lastgenooten :
Jonker Willem van Zuilen van Nievelt, Heer van
's Heeren Arentsberghe, een Eedelman van staatlyken
huize, die, voorvluchtigh om den Godsdienst, de
kost met zyn' handen had moeten winnen, en zich
tot Emde met boekbinden geneert, Junius der rechten
Doctoor, meester Lieven Kaarsmaaker, Burghermeester van Sierikzee, ende Dirk van Bronkhorst.
Maar booven de zwaarigheeden van buiten quamp,
met den beginne des jaars drieentzeeventigh, der
Prinslyke parthye geen' geringe ontsteltenis in haar
eyghen ingewant oover, mils 't veer, dat de Graaf
van der Mark en zyn steedehouder Bartholdt Entes
voerden, die, ziende d' Eedelen ende steeden grootelyx ontsticht oover hunne mishandelingen, aan de
voorhaal zochten te zyn, met hen haatlyk by de gemeente te maaken. Dit Borst eerst uit tot Delft, daar
de lyftoghtmeester van Entes aanhief te aalwarren,
hoe 't krysvolk nocht betaalt, nocht van nooddruft
2I

verzorght werd, en de Staaten voor landtverraaders
te schelden. By onderzoek van 't stuk be yond men,
dat hy van Entes was opgemaakt, ende ontbood den
zelven met Lumey, by 's Prinsen goedtdunken, binnen Delft, op dat hem de Graaf daaroover begreepe,
en aan zynen plicht deede peinzen. 'T welk recht
anders ging, mits Entes, zonder eenigh ontzigh, dier
maate bestond teeghens de Staaten uit te vaaren, dat
zy orde stelden, om hem aldaar in verzeekering te
houden. Toen steekt zich Lumey in 't krakkeel, ende
zet 'er wel bescheidelyk 't lyf naa, om zynen Steedehouder, teeghens hunnen dank, uit der stadt te brengen. De Prins, oordeelende van wat belank inwendighe scheuring in dat gewricht van tyde was, hadde
geirne de onlust met gevoeghlykheid zien slyten.
Maar de Graaf was niet te gezeggen; nochte den
Staaten geraaden, hunn' opgaande achtbaarheid alzoo
oover rugh te laaten werpen. 'T liep dan zoo hoogh,
dat men, den vyfden van Louwmaandt, by klokklank de schutters te waapen daaghde, en de handt
zoo wel aan den eene als den andere sloegh. Tot
het aanvoeren der schutterye, in dit werk, by afweezen van den Schout, oft leedigh staan van dat
ampt liet zich, hoe noode ook, gebruiken, als voorzittend Burghermeester, Huigh Janszoon van Groeneweeghen, die van de Roomsche gezintheit was. Thans
braght men Lumey op 't slot te Woerde ende werden
zyn lastbrief, zamt de bestellingen, die hy uitgegeeven had, door den Prins weederroepen. De
Staaten, t'zynen verzoeke, zonden hem de punten
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zijner beschuldinge schriftelyk oover, zonder nochtans eysch oft besluit tot lyfstraf te neemen. Die
pooghd' hy te weederlegghen, zich verschoonende
met de mishandelingen, van de Roomsgezinde zyde
gepleeght, en met yver tot den zuiveren Godsdienst.
De staat, dat pas, stond noch op geen' stylen, om
strakke oeffening van tucht te kunnen draaghen; behalven dat het hardt viel, zonderling teeghens eenen
man van doorluchtighen huize zoo voortvaarend' in
't straffen te zyn, terwyl de gemeene benautheit het
beloonen zoo traaghlyk liet bykoomen. Want, hoewel daar stof t' zyner belasting t' oover was en de
verweernis groflyk hinkte, 't ging echter vast, dat
zyn bestaan eerst het padt tot de verlossing van
Hollandt gebaant had. Mits de zwakheit der regeeringe dan, woegh men zyn' misdaadt teeghens
zyn verdienst op; en ontsloegh hem van de hechtenis.
Thans, schynende met zyn' Waalen eenighen onraadt te brouwen, werd by weeder gevangen, en op
't huys te Honingen, buiten Rotterdam, geleit, doch
vond middel om van daar, en vervorderde zich in
stadt te koomen; jaa, by aangeplakte schriften, de
Staaten in 't ongelyk te stellen. De Prins, beduchtende uit deeze stoutheit een snooder, schreef aan
Burghermeesteren, men zoude, van zynent weege,
hem geweer en dienaars afeyschen, en by eenighe
schutters bewaaren laaten. Daar bond hy zich
teeghens in, met hooghe en weederwaardighe woorden; doch zond aan zyn' Doorluchtigheit een gedenkschrift, strekkende om yetwes te verzachten,
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haar en de Staaten, dien hy niet altzaamen de wyte
gaf van 'tgeen hem was oovergekoomen, en aanbood,
met vriendschap uit den Lande te vertrekken. 'Twelk
gezien by de Staaten, zoo gaf de Ridderschap, daar
hy 't voorneemelyk op gelaaden had, hem keur van
't geschil aan zegsluyden te verblyven, oft daatlyk
in rechte te eindighen. Hier by bleef het een' wyl,
doch Lumey tot Rotterdam niet, maar maakte zich
t' zoek, en groot naadenken, dat hy, kryghende
d' afgedankte en andere vrybuyters aan zyn' koorde,
yet teeghens de koopvaarders van Hollandt en Zeelandt moght' aanslaan; te meer, mits hy zich oover
lang vermeeten had, raadt te weeten, om tachtentigh
oorloghscheepen, en daarmee de Staaten naa zyn
pypen te doen dansen; 't welk, myns gevoelens,
't minste lidt zyner beschuldinge niet geweest is.
Dies deeden hem de Prins en Staaten scherpelyk
naatrachten, tot dat hy weeder te voorschyn koomende, dit gerucht verdoofde ende endtlyk in Bloeimaandt des jaars vierentzeeventigh, verlof kreegh
om met zyne goederen elwaarts heene te reizen. Hy
starf drie oft vier jaaren daar naa tot Luik aan de
beet van eenen dullen hondt, 't en zy men hem zoo
byster een' uitgank, als passende by zyn raazend
leeven, opgedicht heeft ende beeter te gelooven staat,
dat het hem van vergif quam, gelyk andere schryvers
getuighen. Op het eerste aantasten van zynen persoon, maakte de vyandt zich diets, dat de wrok dieper
wortelen had en 't misnoeghen oover Lumey eenen
haat op den Prinse verving. Waaroover Bossu, die
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geene geleeghenheit onbeloert liet, eenen gevange
den hals schonk op belofte van zeeker schryven aan
den gemelden Groeneweeghen, Burghermeester van
Delft, te bestellen. Maar de soldaat, zich op vrye
voeten vindende, leeverd' het den Heere van Baatenburgh, die 't opbrak, en aan zyn' Doorluchtigheit
schikte. 'T was, om den Burghermeester te vlaayen
met dit goedt begin aan Lumey. Men zoude zoo voortvaaren; den Prins zelf, , onder verzeekering, in 't leegher
zien te brenghen; en loon naa verdienste verwachten.

Den Prins, zonder twyfel, gingen meenigherley zorghen aan, in ooverlegh dat het vergeefs was, zich
met ruiters en knechten t' omheinen, zoo men
d' eighe vertrouwdelinghen teeghen, en den vyandt
in den boezem had. Ende 't scheen niet geraaden,
de deftighsten der regeeringe door wantrouw te vervreemden. Ontwolkende echter zynen geest, doet hy
den man roepen, leest hem den brief en zeit: lk had,
heer Burghermeester, u daarvoor niet aangezien.

D' ander nam Godt tot getuygh, dat hy 't hart oprecht had, maar de pen van Bossu in zyn gewoudt
niet. De Prins hervatte, hoe 't nochtans geen kleen
bedenken gaf, dat men meer aan hem dan aan anderen schreef. Doch dat zyn' vroomheit te klaaren
was, met Bossu in de laaghe te lokken, die hy voor
anderen had toegestelt. 'Twelk aan hem Burghermeester stond, en 't beantwoorden van den brief
in voeghe als zyn' Doorluchtigheit hem voorschryven
zouw, op dat den Graave deeze aanslagh oevel en
voorts alle lust tot diergelyke verginge. D' ander,
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oft herhouden van zyn' gezintheit, oft te teeder van
eere, om zelfs den bedrieghlyken vyandt met gelyke
munt te betaalen, verklaarde zyn gemoedt zulx niet
te vermooghen. En de Prins weederom: Judith had
het zoo naauw niet genoomen met den tieran Holofernes om hals en Gods yolk uit noodt te helpen.
Maar wat hy ook bybraght, daar werd niet naa geluistert. Waar oover zyn' Doorluchtigheit, versteeken
van haar' hoope, den Burghermeester in zyn huis
deed verzeekeren.
In plaatse van Lumey, en oover 't krysvolk, geleeghert tot Sassem, zeedert zyn' neerlaagh, stelde
zy den Baroen van Baatenburgh en stuurde ontrent
tweeduizent soldaaten op nieuw naa Haarlem, die,
verdoolt door een' dikke mist, ten deele geslaaghen
werden, ten deele te rug keerden, zoo dat 'er luttel
binnen raakte, hoewel men niet verzuimde, 't geluit
der klokken en 't vuuren op den tooren der stadt
hun tot baake te doen dienen. De Spanjaart, trots
op deezen toeval, worp zeeker hooft oover de vesten,
met byschrift, dat het van Hopman Philips de Koning
was, die 't ontzet zoo ongelukkelyk had aangevoert.
De verweerders, geterght van deeze spyt en om te
toonen, dat hun de moedt dieshalven niet ontzonken
was, wilden hun in felheit niet toegeeven. Zy hangen
's nachts daar naa twaalf gevangenen op, houwen
daar elf hoofden af, kuipenze in een' ton en rollen
die naa 's vyands naadernissen. Op 't vat was een
papier geplakt, inhoudende: men zoude den Hartoghe
van Alva voor den tienden pennink, waar om hy hen
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beleeghert hield, de tien koppen ter handt stellen en
't elfde voor fret oft woeker; op dat by oover geen'
taaye betaaling te klaaghen hadde. Een teeken, hoe
de natuur, verwildrende door bitterheit van onderling sarren, ook allenskens gewent tot schertsen met
hetgeen, daar zy den meesten afkeer van heeft. Daarentussen lieten de beleegherden niet, zoo nu, zoo
dan, luiden van oorloghe met eenighe lyftoght over
ys in stadt te kryghen, als, op den elfden van Louwmaandt, een vendel knechten onder Hopman Caspar,
op den dertienden, een ander onder Schram van.
Bruinswyk. Ten zelven daaghe deeden zy eenen uitval ter Schalkwyker poorte op de Duitschen, in de
schans te Rustenburgh leggende, daar zy 't meest
al versloeghen en een vendel met drie trommels
verooverden. Ende was het daaghelyx te doen met
diergelyke aanslaaghen, daar groot yolk in gespilt
werd. Weenigh gevangenen ook, zoo van buiten als
van binnen, die de galghe ontgingen. Waar de Spaanschen een' myn oft loopgraf dolven, wrochten die
van der stadt daar teeghen aan, en waaren meenighmaals voor hen gereedt met vuur geeven. Daar ontstond dan een yslyk schouwspel en slaghreeghen van
hoofden, armen, beenen en sleeteren van ingewant
uit der aarde naa de lucht. De vyandt, ziende de
zaaken uit zyn' gissing gaan en eenen traaghen trant
neemen, staakte, volghends den raadt van Bartolomeo
Campocassi, de hornscheeve naadernissen ende begost, om tydt en arbeidt te spaaren, een recht uitloopende groep, plantte daar houten binten in ende
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boven op deeze, zakken met aarde tot zulk een'
hooghte toe, dat m' 'er zoo veiligh onder door gink,
oft alles ooverzoldert geweest waar. Maar als zy de
steegraften genaakte, splitste zich de gaalery aan
twee takken, uit de monden der welke gestaadelyk
het grof geschut op 't raavelyn en de vesten speelde.
Sint wakkerde 't werken teeghen elkanderen aan;
ende quam 't zoo verre, dat men niet alleen met de
roers en mosketten, maar met spiets en rappier om
eenen voet velds dong. De beleegherden, alzoo 't ravelyn aan 't glyen was en 't houden deszelven hun
te groot een yolk verslond, gingen van binnen, daarteeghens over, een' halve maan, twee vaademen dik,
van slyk en andere bondighe stoffe opwerpen, hechtende de einden elk met een hoogh en vast bolwerk
ten weste ontrent Kraajenest, ten ooste by Sant Janspoort aan d' ouwde vesten. Zy maakten daarenbooven
de Kruispoort tot een nieuw blokhuis, opgeleidt van
rys, mest, aarde en doorvlochten met balken naa
roosters form. Aan dezen arbeidt leid' het zich al
te kost: jonk, oudt, wyf, kindt, soldaaten, bevelhebbers, burghers, Burghermeesters zelf. Als de
sterkte haaren eisch had, ruimde men 't raavelyn
ende quamp 'er de Spanjaart in nestelen. Toen gold
het der Kruispoorte en haar' naaste gordynen ende
stond het der spaade daar vry haaren gank te gaan.
De steedelingen, ontbloot van middel om den delveren van achter oft ter zyde te deeren, ende niet
oorbaar achtende hun in 't gemoet te graaven, en
d' ouwde vesten te krenken, neemen voor, hun van
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booven by te koomen. Zy bezwaaren den walgang
met weldigh gewight van loodt, heele zarken, lompe
keisteenen, tot dat de zoldering der myne bezwykende de myners met dien ballast beviel en verplette.
Voorts, om den Prins van de geleeghenheit der stadt
te berichten, veirdighden zy den Scheepen Adriaan
van BerkenroO af. Deez, ter Schalkwyker poort uitgetooghen met geleide van zeshondert schutten en
eenighe paarden, werd van sterker vyandt bejeeghent
en heftelyk aangevallen. Hy redde zich nochtans daar
deur mits 't voordeel der plaatse en de kloeke weere
der zynen, die, by de tweehondert man' neergeleidt
hebbende, zonder merklyk verlies daaraf quaamen.
Onlanx hier naa worpen zich op een' vroemorghen
zeshondert Duitschen ter Zylpoort uit, in meening
de Spaanschen onverziens aan te ranzen en hun geschut te vernaaghelen. Ter zelve stonde tooghen ook
de Waalen naa buiten door de poort van Sante
Katrine om den Spanjaart in den rug te zitten, als
by 't aanschyn elwaarts gewendt en de Duitschen
op den arm zoude hebben. Maar een' neevel benam
de Waalen 't gezight, zoo dat zy geen' tydt van treffen
konden kaavelen en d' aanslagh te niet ging. De
vyandt, pooghende zyn geschut noch bet te doen
voelen, stichtte op 't verlaaten raavelyn een' platte
kat van zakken vol aarde ende stelde daarop een
stuk, dat niet alleen den walgang onveilig maakte,
maar dwers door huizen en kerken blixemde. Ende
ging des te traagher niet het beuken van beneeden
voort. Sant Janstooren, zeer doorkoeghelt en drei29

ghende in de graft te storten, braaken die van binnen
zelf af, om die zwaarigheit te verhoeden. 'T nieuwe
blokhuis van de Kruispoort werd immers zoo heftig
aangetast, waaroover zy best vonden 't zelve te ondermynen en als 't naauwde te doen opspringen. Op
den achtentwintighsten van Louwmaandt voorzeidt
quaamen tachtentigh sleeden teffens in stadt met
spyze, bussekruit en vierhondert soldaaten, zoo Engelschen als Schotten en Waalen, onder Seminado,
Balfour en Margottin, Hopman van 's Prinsen lyfwacht. Met een lieten de steeden van Delft, Leyde
en Goude den beleegherden weeten, hoe zy ooverboodigh waaren al d' onnutte monden van ouwde
luiden, vrouwen en kinderen in hunne kost oover
te neemen. Maar die van Haarlem sloeghen 't af,
't zy datse die noch eenighzins dienstigh vonden,
oft hard hen uit te zetten, oft te eerlyk van gemoedt
waaren, om zich in heusheit te laaten verwinnen
ende liever hadden hun voedsel te besnoeyen, dan
by de weldaadigheit hunner paabuuren te leeven.
Zy steeden dan maate op 't slyten van 't kooren,
ook draaghlyken prys op het vleesch, met verbodt
van daar boven te gaan.
Thans hervat men den toeleg, om den vyandt zyn'
muurbreekers t' onbruik te maaken, die echter niet
gelukken wilde, hoewel daar stout en styfzinnelyk
gestreeden werd van de uitvallers, etlyken der welken, doorgedrongen met haamers en naaghels, 't
leeven lieten. De Hopluiden Vehemy en Wirtenbergh
werden gequetst, aan d' andre zyde Don Diego de
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Carvajal verslaaghen met Cressonniere, Ooverste van
't geschut, wiens ampt Valentyn Pardieu de la Motte
kreegh. De beleggers hierentussen, hebbende niet
alleen groot gebrek van toevoer en dusdaane tornen
daaghelyx uit te staan, maar de kouwde des winters
ook, zoo wreedt, dat zy op schildwacht doodt vroozen,
verliepen by meenighten. Don Frederik daarenteeghen kribde om de stadt te hebben en merkende,
dat het heir oogschynelyk wegh smolt, hield aan
met schut en schup, om 't padt tot den storm te
baanen. Ende waaren nu bolwerk, borstweer en
muuren dier maate neergestort, dat de kennisneemers van de geleegenheit de breuken reedelyk
schouwden. Hen noodighde daarbeneeven 't voordeel van 't ys in de graft en de noodeloosheit van
bruggen te werden. Hebbende dan den Spaanschen
oordt met etlyke benden uit den Duitschen en Waalschen versterkt ende booven 't geweldt noch de list
te baat neemende, gebiedt by Don Rodrigo ende
Don Ferdinando van Toledo, voor 't opdaaghen des
laatsten van Louwmaandt, elken met vyf hunner
vendelen gereedt te zyn, den eerste om ter rechte,
den andere om ter slinke de Kruispoort en naaste
gordyn te bestooken. D' andere vendels hunner regementen hadden van handt tot handt te volghen,
daarna Romero en Braccamonte, met de hunne.
Billy, met tweehondert zyner rapste Waalen uit Vrieslandt ontbooden, kreegh bevel ter zelve stonde Sant
Janspoort aan te grypen. De genaakgraaven werden
vol schutten geleidt, om de verweerders te groeten,
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waar zy oover de borstweer keeken. Maar 't geen
de kans gezienst maakte, was, dat een goet getal
soldaaten, zoo over 't raavelyn, als oover 't ys, schikten onder den wal te koomen en, by behulp der
duisternis, binnen de haaghdoorne lanx de schoeying
heen te sluipen tot aan Sant Janspoort toe. Al 't welke
den Veltheer zoo wel bestelt en besteeken docht, dat
hy, als zeeker der zeeghe, de weeghen met ruitery
deed bezetten, opdat hem niemandt met vlieden
ontslipte, behalven dat het heele heir naa eysch des
tyds in orde stond. Die van binnen hierenteeghen,
oft mat van geduurighen arbeidt en uitgewaakt, oft
immers op geenen nachtstorm verdacht, werden der
bekruipingen niet eens gewaar, voor dat de vyandt
den voet op de vest had. Maar terwyl by door de
half afgeschoote Sant Janspoort en andere breuken
om hooghe klom, beliep hem 't licht en de wachters,
van zich ziende, beeterden 't begaan verzuim met
daatlyk afbalderen en toestreeven. Zy waaren booven
vyftigh oft tsestigh, zoo burghers als soldaten, niet
sterk, droeghen zich echter zoo mannelyk, dat de
Spaanschen gestuit werden. Met een wekte 't schieten
en waapenschreeuwen de naastgehuisden op, die geperst en onverschrikt met hun geweer naa den wal
vlooghen. Daar viel een fel gevecht, van d' eene
zyde om eyghen hals samt vrouwen en kinderen
voor 't uiterste bederf te hoeden, van d' andere om
zich 't gewonnen voordeel en de vruchten des zelven,
die men waande in der handt te hebben, niet te
laaten ontworstelen, tot dat de beklimmers, oover
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rug geworpen, ten deele neergehouwen waaren, ten
deel, met sneller veirt dan in 't opkoomen, de wyk
naa beneden naamen en de gansche gordyn tusschen
Sant Janspoort en 't oosteindt der halve maane gezuivert werd.
Buiten, naa 't endighen van 't gebedt, had de
trompet ondertussen ten grooten aanval geblaazen
ende quaamen Don Rodrigo en Lorenzo Perea,
Portugeesch Hopman, die voor uit stiet, met gezwinde fluxheit aan de Kruispoort opstyghen. De
beschermers, hunnen tydt ziende, geeven blokhuis
en wal ten beste, werpen zich achter de halve maan
en laaten den vyandt om hoogh koomen. Daar stond
hy toen kuin en verwondert van de nieuwe werken,
daar men luttel op gegist had. Afdaalende, stak hy
bedooven in rook en vlam onder ontallyke koeghels,
die van vooren, van ter zyden, ook van boovene
op den drom kletsten. Want die van binnen hadden
meenighte van busgaaten in de naaste geevels gemaakt, waar door zy, mikkende in alle veiligheit met
doel- en vooghelroers, de armen der halve maane
bestreeken. Ook rustte 't geschut niet, speelende uit
de einden der zelve met schroot dwers oover de
breuk, nochte ging des to min 't werpen met brandende pekreepen en allerley zengtuigh in zwang. Met
een gaf men vuur aan de myne onder 't blokhuis.
'Twelk, zoo vol soldaaten als 't was, met een yslyk
geloey in de lucht stoof en ten einde van de kracht
des kruids by groove klompen neederstortte naa den
buitenkant toe, tot groot geluk der steedelingen.

Want, waar 't innewaarts gevallen, het hadde den
bespringer tot een' steigher kunnen dienen, daar
't hem nu in den weeghe lagh en aan d' achtersten
belette de voorsten spoedigh in te volghen. Ten
minste veertigh man' meent men van deeze smak
ooverstolpt oft gemorzelt te weezen. Don Ferdinand
ook, zynen last en eere betrachtende, werd met gelyke forsheit bejeeghent en afgekeert. De Waal,
baarende onder Billy zyn geweldt aan de poort van
Sant Jan, had de zelve reeds bemaghtight, maar
zagh het daar niet te harden oft het hooft uit te
steeken mits een' halve slang en eenighe yzere stukken, die hem in de zyde klonken. Het ander geschut,
naa 't veldt gewendt, donderde onder de benden,
die in aantoght oft ordening waaren. In zulk een'
hitte van weederstandt ontliet de Spaansche strengheit, gevoelende booven al de neep, aan de Kruispoort gekreeghen. Ende sufte de soldaat en, wat
de bevelhebbers porden, had 'er voortaan geen'
ooren toe. Dies trekt men of en laat 'er ontrent
driehondert dooden leggen, altzaamen puik van yolk.
Diego Perez, Stefano Illaves, Alonso Maggio, braave
Hopluiden, Lorenzo Perea en Billiis steedehouder
kornel waaren van dit getal. Zelf Don Rodrigo van
Toledo werd zwaarlyk gewondt, neevens meenighte
van anderen. De beleegherden verlooren booven tien
mannen niet, maar veel aan Lambert van Wirtenbergh, die zyn' quetsuur bestarf.
Naadien 't de hooghste plicht der Historien is,
de deughden ten toon te stellen, gelyk de misdaaden
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met vreeze van eerloosheit in te toomen, zoo kan
ik aihier niet ongemeldt laaten het zeldzaam exempel
van trouwhartigheit, gebleeken in Fernando d'Avolos
de Guadalafara. Deez', weeder gekoomen van den
storm tot in de loopgraaven ende omher ziende,
miste zynen broeder Johan de Zuniga. Hy hangt
een' rondas aan den hats, treedt stoutelyk te rug tot
onder de veste en zonder zich der scheuten te kreunen, verwentelende de lyken, vindt den gezochten
noch leevendigh, maar groflyk bezeert van een'
koeghel en den slagh der myne. Dies rukt by hem
de waapenen van 't lyf, laadt het op de schouder
en gaat 'er mee heenen torsen, ende hoewel geraakt
onder weeghe met een loodt, liet niet zynen waarden
last voort tot in de beschansing te draaghen, daar
Don Fredrik bezorghde, dat zy beyde geneezen
wierden. Geduurende 't stormen quaamen ter Schalk-

wyker poort in hondert en tzeeventigh sleeden met
nooddruft, beleidt by driehondert schutten en ongeveirlyk tzeeventigh paarden onder den Ritmeester
Wouter Enkhuizen van Delft. Dewelke, aangeranst
van een' troep Duitschen, met kleen verlies daar
deur sloeghen.
De Spanjaardt, nu ten tweeden maale zoo raauwelyk ontfangen, begon 't wat zachter op te neemen
en haast zyn' eenighe hoope op het uitteeren der
stadt te stellen. Om dat of te wachten nochtans,
daar behoefde een hardt hooft toe, zynde zyn' eighe
lyftoght schaars, de soldaat quaalyk betaalt, ergher
gekleet en 't weeder ongenaadigh. Weshalven een
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groot deel der Ooversten ernstigh vertoonde, dat
het beeter waar op te breeken, dan 't heir door
honger, kommer en kouwde af te slyten. Maar hunne
reedenen vonden geen' plaats by den Veldtheer, geprikkelt door zynen vaader en inziende wat 'er hing
aan 't scheiden met schande van een' der zwakste
steeden in Hollandt, behalven dat 'er geen' andere
zoo wel geleeghen was, om 't Noorder gewest van
't Zuiden af te zonderen en d' onderlinge hulp te
verhinderen. Hy bleef dan by zyn voorneemen, ende
om niet leedigh te zitten, dreef daaghelyx 't myneeren
voort, hoewel hem die van binnen daarin doorgaands
te gaauw waaren, doende zyn' werken achter uitspatten. Ook kreeghen zy, zoo nu, zoo dan, wat
ververssings van eetwaren en krystuighs oover. Maar
't moght zoo veel niet maaken, oft zy zaaghen in
kort groot gebrek te gemoet ende voor oorbaar in,
weederom den Scheepen Adriaan van Berkeroode
neevens Hopman Vehemy aan den Prinse te zeinden.
Waarop eerstdaaghs hondert en vyf sleeden in stadt
quaamen. De Prins was wel verwittight, wat het
leeger een' armoe leed en leide den toevoer noch
traaghlyker by te koomen, wen het weeder, aan
't quakkelen slaande, krank ys en eenen diepen dyk
wilde maaken, lanx den welken alles van Amsterdam
gebraght zouw moeten worden. Merkende niettemin
de styfzinnigheit van den vyandt en ongewoon der
schynbaarheit, hoe schoon ook, vol geloof te geeven,
schreef hy aan Sonoy : dat hy zaaghe den ingank tot
Alkmaar voor zyn' knechten by tyds te verzeekeren,
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't welk (oft het Haarlem misginge) geschaapen was,
den naasten aanstoot te lyden. Dat by ook schikken
zoude getal van scheepen, teeghens 't eerste oopen
waater, gereedt te hebben, om 't zelve den vyandt te
naauw te maaken. Ook verzuimde zyn' Doorluchtig-

heit zelf niet, eene vloot, nocht die van Haarlem,
etlyke boots en twee oft drie galeyen toe te stellen.
Sonoy ried, een' moot ten midde uit den Haarlemmer dyk te snyden en te beschansen by 't huis
ter Hart en de sluizen, daar ter eene zyde het Y,
ter andere de Meer aanspoelt. 'Twelk zonder twyfel
zoo veel was, als den vyandt op een eylandt zetten,
maar nocht doenlyk nocht vruchtbaar, zonder meester
te waater te weezen.
Met gelyke zorghen was de Spanjaardt belaaden
en rustte t' Amsterdam door Bossu veel scheepen
en schuiten ten oorlogh. Hierentussen werd het
platte landt ellendigh gefoolt door 's vyands ruitery,
uitweidende met branden, moorden en stroopen tot
onder de ooghen van Sonoy, die, t' Egmondt en
daar ontrent ingeleeghert, geen' paarden had om
haar 't hooft te bieden en dubbelt werk aan 't intoomen van zyn eighen krysvolk. Want de Hopluiden
en bevelhebbers, meestendeels vrybuiters geweest en
gewent binnen scheepsboordt geen gezagh booven
't hunne te kennen, maakten eere van ongebondenheit. 'Twelk den wilden soldaat hoe langer hoe bet
verwilderde, gelyk het den bedorvelingen een' groote
vreughd en groeying is, wanneer zy luiden van luister
zich met de selfste snootheid zien bezoedelen. Waar37

door het thans zoo verre komt, dat die geen' handt
aan d' ondeughd houdt, voor een' deughniet gehouden wort. Het scheelde dan niet veel, oft de
huisman had het zoo quaadt met de vrienden als
met den vyandt en werden zwaare klaghten den
Prinse daaghelyx oovergebraght. Maar wat hy schreef,
dat, 't en waar men de tucht ter harte naame, de
schand ook op schaade zouw uitkoomen, 't werd in
den windt geslaaghen, tot dat eindtlyk de wanorde
zich eenighsins zelf quam te redden. Dit rees uit
de balddaadigheit van Michiel Krok, zoo oovergeeven, dat zyn eighe knechten, daaraf walghende,
rond uit verklaarden, niet langer onder zulken hopman te willen staan. Want booven andere schelmstukken, daar hy dikwyls oover beroepen was en
verschoont op belofte van beeterschap, had hy nu,
zynde dronken, tot Langedyk eenen priester neuz
en ooren afgesneeden, daarna aan den staart van
zyn paart gebonden, alzoo geslingersleept en ten
laaste doorsteeken. Dies deed hem Sonoy by den
kop grypen en dien afslaan in den voorhof van
't huis te Schaagen, tot leere den geenen, die waanden
't recht ontwossen te zyn.
Alva, bezeffende, wat zich werx ooverschoot, zoo
d' andere steeden 't spoor der Haarlemsche volhardigheit hielden, vond raadzaam 't onderstaan, oft zy
te bemurwen waaren, met verversingh van de hoop
der vergiffenisse voor de geenen, die zich binnen
vijftien daaghen bezinnen zouden. Om zyn aanbodt
ontfanklyker te maken, deed hy 't doen door d' Am38

sterdammer Wethouders onder glimp van geneeghenheit tot de behoudenis hunner naabuuren. Maar
deeze stadt (ach arme !) was, om het branden en
bloedtvergieten ter zaake van 't geloof, haast in zoo
heet een' haat, als de Landvooght zelf, ende werd
te dien tyde by 't graauw der Geuzen met den naam
Moorddam gescholden. Dies volghd"er niet anders
op dan een gedrukt strooyschrift, waarin 't misdryf
der Spanjaarden ten leelykste stond afgeschildert.
'S Hartoghen brieven belangende dit stuk waaren
geschreeven den tienden van Sprokkelmaandt tot
Nieuwmeeghen. Ende nietteeghenstaande dat by hun
zoo naa was, liet het krysvolk van Buure en d' aanleggende plaatsen niet, zich het doorsteeken van den
Lekdyk t' onderwinden, om de stroom in 't sticht
van Uitrecht te storten en 't aanbrengen der behoefte
van booven naa 't leegher te verhinderen. Doch reeds
aan 't delven zynde, werden zy gesteurt, voorts by
den vyandt aldaar een' sterkte geleit. Thans gingen
zy 't hervatten aan eenen anderen oordt ende poogden zich eerst te beschansen. Hier quam hun Hierges,
Landtvooghdt van Gelder, op den hals, die, hen verdreeven hebbende en 't begoste werk opgemaakt,
den dyk voor zyn' parthy verzeekerde. Die van
Gorkom, beducht, dat het hun, als op de grenzen
van Brabandt leggende, wel eerstdaaghs gelden
moghte, ontzaaghen zich niet by tijds te doen,
't geen door 't schroomen der schaade gemeenlyk,
tot d' uiterste uur en vaaken tot dat het te laat is,
verwylt wordt. Zy braaken hunne voorsteeden af,
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zonder die van de Kanspoort te spaaren, daar 't gasthuis der uitzettelingen oft Leproozen en wel tsestigh
steene wooningen stonden, sterkten hunne wallen,
verbreedden de graften en staaken Workom aan
brandt, om het den vyandt t' onbruik te maaken.
Ende viel 'er in deezen hoek te met een' toght oft
schermutsing, daar nu d' een nu d' ander hinder oft
voordeel haalde, van geen belang tot het hoofdslot
der zaaken.
Bet liep de kans in Zeelandt ende dierwyze den
Geuzen mee, dat het hun gelukte, op eenen nacht
aan stukken te slaan de keetens van etlyke scheepen,
t' Antwerpen aan de kaay geslooten, en dezelve weg
te voeren. Ende hoewel Middelburgh niet gelyk
Haarlem werd aangevochten, 't was immers zoo zeer
benaauwt en om allerley nooddruft verleeghen. Waaroover Sancio d'Avila, Burghvooghdt van Antwerpen,
onthiet kreegh, daarin te verzien. De welke, als by
vyftigh groote koopvaarders gewaapent en meenighte
van kleine vrachtscheepen met verscheide behoeften
gelaaden had, oover 't midde van Sprokkelmaandt
t' zeil gink. De Vlissingers hadden by Lilloo met
eenighe scheepen vol puins van een afgesmeeten
klooster de Schelde gekropt, zoo dat 'er de diepste
van Avila niet vlooten moghten en eenen tydt lang
schendigh van 't schut der Zeeuwen verscheurt werden. De lichtste, zich op hunne snelheit verlaatende,
slipten door en raakten eensdeels tot Middelburgh,
eensdeels in 's vyands handen. Weenigh daaghen
hiernaa, als de puinbank verspoelt was oft de stroom
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een nieuwe kil gemaakt had, quam de Burghvooghdt
weeder uit, met zwaarder scheepen, ende in 't gezight der Zeeuwsche vloot, tusschen Borsele en
't aarden bolwerk van Walchere. Daar droegh zich
een grouwzaam schieten toe en werd een zyner
scheepen, dat men den Elefant noemde, by Hopluyden Groeneeven en Everkit met nog een' kryskog
aan boordt geklampt. Het weerde zich dapperlyk,
onder 't gebiedt des heeren van Blicquy, een' Waal
van staatlyken aadel. Men enterde niettemin en bemachtighd' het vechtender handt, naa dat de gemelde twee Hopluyden en veel volx gesneuvelt
waaren. 'Twelk de verwinners op Blicquy en al de
zynen verhaalden. Een ander zeilde aan landt, onder
't aarden bolwerk, bezet met Konings yolk, doch
werd, dies onaangezien, door Joost de Moor kloekmoedelyk besprongen en vermeestert. Jaa die van
't bolwerk, verneemende dat de Vlissingers op de
been waaren, om hen te lande te bezoeken, kreeghen
schrik en verliepen 't. Twee van de grootste scheepen
des vyands, neevens twee kleender, op een' plaat
geklemt, vonden geen middel om gelyke ramp t' ontgaan. Het yolk, in de roeyboots gevallen, werd, eer
het den oever kryghen kon, van de Zeeuwsche
smakken ooverzeilt, de zes verooverde, treflyk met
schut en lyftoght gestoffeert, tot Vlissinge ingebraght. De rest berghde zich onder Rammekens,
op een naa, 't welk aan den grondt geraakt, de
Spaanschen zelf, opdat het den Zeeuwen niet te
staade quaam, verbarnden. Ende meent men van
4'

hunner zyde wel achthondert man gespilt te zyn.
Dus Bier stond het Don Sancio, voor die reize, de
nooddruftigheit van Middelburgh, Armuyde en Ram.mekens te boeten. Met den eersten goeckn windt
en een' voorvloedt waargenoomen, keerd hy weeder
naa Antwerpen. De Zeeuwsche vloot, daarop passende, bejeeghende hem in de engte en ransde drie
van zijn' scheepen aan, het een der welke ontzet,
de twee gewonnen werden, dat hy liever had, dan
zyn' veirt te schorten.
Omtrent den zelven tydt sloegh het aan het dooyen
ende wiessen door 't ontlaaten der sneeuw de vlieten
in Brabant tot zulk een' hooghte, dat men de neederhuizen tot Mechele ruimen moest, een stuk muurs
der steede Leeuwen en etlyke wooningen gevelt werden. De Dyl, ten bedd' uitgereezen, perste de veste
van Looven te berste en stortte ter stadt in, heen
veeghende met verscheide sterke bruggen van steen,
uitschuurende den grondslagh van een groot getal
huizen en 't getimmer om veer rukkende. Andere,
twaalf ellen diep in 't waater steekende, hadden
't quaadt genoegh, om zich oover eindt te houden.
De menschen, in zulk een' schrik en armoe van uitvlucht, aan 't klimmen naa daaken en vlieringen,
deurbreeken van wanten, elkanderen met naar en
byster schreeuwen om ladders en schuiten verdoovende. Met wyven en kinderen gingen de handen
in 't hair oft ten heemel, het huilen en kermen alle
jammer te booven. Daarentussen loeide de lucht van.
't gedruis, verwekt door de krak, de smak en 't plas42

schen der omgeworpe boomen en gebouwen. Stroom,
oever, straat, al zagh het uit een oogh. Heele heiningen, koffers, spinten, taafels en allerley huisraadt,
beelden der heilighen, ter kerken, doodtkisten en
gebeente, ten graaven uitgespoelt, dreeven herwaarts
en derwaarts door de verdronke gassen. Ende liep
nu de stadt gevaar van t' eenenmaal weghgeslorpt
en verzoopen te worden, als 't waater, wyzer dan
de verbaasde burghers, zich met geweldt ruim baan
maakte, doende ontrent drie uuren 's naamiddaghs,
ter plaatse zyner gewoonlyke loozinge, een' poort
en rak wals wyken daar 't uitvloogh, zich verspreidende oover 't vlakke veldt. Om 't zelfste getyde
vernamp men eenen glimmenden damp, als een'
splect oft gaapinge, by de Grieken Chasma genaamt,
aan den heemel, ende werd zoo 't een als 't ander
voor teeken zyner steurnis genoomen.
Met de wissel des weeders voort was ook het aangezight der oorloghe voor Haarlem verandert, daar
nu niet alleen daaghelyx te lande, maar ook dikwyls
te waater gevochten werd. Want voor eerst braghten
die van Amsterdam hunne kleene galey en vyf
scheepen door de Spaarendammer sluis in 't Spaaren,
ende onderstonden, den laaghen wegh by 't Penninxveer door te graaven om in de Meer te raaken, 't welk
hun de galey en zommige andere scheepen van
Haarlem beletten. Eenighe daaghen daarnaa hervatten zy 't selfste werk, maar werden door de kleene
Haarlemsche galey en een deel ponten verjaaght,
achterlaatende eenen damlooper, daar 't vuur in
43

quam. 'T yolk, dat by in had, bleef 'er meest; de
rest werd by de Fuik opgehangen. Sint peinsde men
aan eenigh maklyker middel en Bossu, hebbende den
Oovertoom aan den Heilighen wegh, een' halt'' uur
van Amsterdam, opgedolven, quam ten deel tot zyn
voorneemen en kreegh 'er etlyke smakzeilen deur.
Teeghens deeze tooghen de Haarlemmers aan; dan
hielden zoo slecht een' orde, dat hunner galeyen
eene, Lang vierentachtentigh voeten, alzoo zy te ver
vooruit gezet was, van vier oft vyf Amsterdammers
omgordt en ooverweldight werd. De Hopman
Geeraart de Jong, zwaarlyk gequetst, ontquamp het
met de schuit. Niettemin, Jakob Anthoniszoon, aanvoerende de rest der vloote, dreef d' Amsterdammers
in de vlucht, vcrloste de galey ende nam hun daarenbooven een karveel af, daar al dood geslaaghen werd,
wat 'er op was, uitgezeit Raveskot, een Eedelman
van Looven, en twee andre gevangenen. Eetwaaren
en krysgereetschap, plachtende te vooren by enkele
sleeden in stadt te koomen, werden haar nu met
heele scheepen toegebraght, ende hadden 't d' Amsterdammers doorgaands te quaadt, als zy 't zochten
te keeren. Om 't zelve te lande te doen, waaren de
schansen zeer in den weeghe. Ook gebrak het den
Spaanschen aan yolk, om den toegank van alle
kanten te sluiten. Alva dan, mits de wanhoop der
veroovering aangroeyde, zond zynen zoone 't regement van Polwyler en vier vendelen van Sicilie te
hulpe ende gebood aan Mondragon ook vier van
't zyne derwaarts aan te veirdighen.
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Te deezer tydt hield zich op het Y een vrybuiter
der Geuzen, geheeten 't Hoen, die, schalk in 't ooverleggen, stout in 't uitvoeren, met onvoorziene aanslaaghen de waateren onveiligh maakte. Deez', verspiedt hebbende, hoe een' bende speerruiteren van
Amsterdam naa Haarlem trok, liet zich voorstaan,
datze zyne waaren, indien hy hen op een rak dyx,
daar ter zyde geen' uitvlucht was, betrappen konde.
Twee roeyjaghten had hy by zich en booven achtien
man' niet, en wild' het echter waaghen met dus een'
vuist vol volx. Ziende hen ter gewenschte plaatse,
spreiden zy zich en koomen ten deel van vooren,
ten deel van achteren opklimmen. 'T weeke weeder
had ook den dyk geweikt, en de paarden het noch
quaadt genoegh zonder andere belemmering, alzoo
zy dikwyls door de korst heen stapten en ten buik
toe in de modder schooten. Versmaadende nochtans
de weenighte, die hun 't hoofd bood, vorderden zy
hunnen wegh, maar konden geen veirt maaken. Toen
leggen de vrybuiters aan en naauwlyx een' scheut,
oft ze deed eenen man sneuvelen. Voort vellen de
voorste hunne spietsen zonder schroomte voor de
speeren, die daarby in lengte niet haalen moghten,
en dryven hen den achtersten toe. Daar worden zy
eeven oevel gegroet en echter gedwongen, toom to
wenden. Binnenwyle hadden de voorste herlaaden,
en gingen hunn' eersten gang. 'T hel, gekneedt van
de hoefslaaghen, werd hoe langer hoe murwer en
't eene ros by 't ander bleef steeken in 't klamme
slyk oft slibberd' op het gladde, in zyn eyghen en
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zyns meesters bloedt en schudde hem uit de zaadel.
Dit vallen en opstaan, gins en weeder jaaghen,
duurde, tot de gansche kornet, geschat op anderhalfhondert koppen, ter neer geworpen was. Door welke
en wesgelyke stukken d' aanrechter zulk een' naam
won, dat de Baroen van Liques, daardoor bekoort,
hem zien wilde en te dien einde vry geley toeschikte.
'T Hoen verscheen, en bevonden maar een slecht
huisman te zyn, baarde des te meer verwonderings.
Eenighe schenkaadjen, hem van den Baroen aangebooden, sloegh hy af, niet zijn' gunst, zoo de tydt
quaam, om der zelve van doen te hebben. Ook
quamze naaderhandt, ende 't Hoen, gevangen zynde,
werd op voorspreken van Liques zonder rantsoen
vry gelaaten. Henrik van Vienne, Baroen van
Chevreaux, hebbende, door orde van den Hartogh,
een regement in 't Graafschap van Borgonje geworven, braght het voor Haarlem ende tyding met
een, hoe Don Louis de Requesens, dat pas landtvooghdt tot Milan, van den Koning gelast was,
eerstdaaghs eenighe troepen van daar naa Neerlandt
te stuuren. Ook quam 'er Don Bernardin van Mendoza, afgeveirdight door den Hartogh, om aan Don
Fredrik te verklaaren, dat hy standvastelyk te volharden had. Indien hy 't liet, dat zyn vader zelf,
hoewel algemat van ziekte, in zinne was, zich naa
't leegher te vervoeghen. Oft, zoo 't hem de krankheit
verbood, zoude liever zyn' moeder uit Spanje ooverkoomen, eer zoo loflyk een oorloghswerk, by mangel
van hooft, onvolvoert bleeve. Deeze boodschap werd
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door Mendoza, ten byweezen van de Ooversten en
veelen der rotgezellen, ontfouwen. Derhalven ontspringt en prikkelt zich de Spaansche forsheit, ende
bevangt zulk een yver die strenge borsten, dat zelfs
de geenen, die te vooren flaauwden, en teeghens
't vervolgh der beleeghering morden, zich nu oover
luid laaten hooren: men' zoud' hen van daar niet
scheuren, en eer de kaale vendels zonder sleep zien
vertrekken, al waar 't ook, dat het hun van hoogher
handt gebooden wierde. Met dit bescheidt, en voorts
alle vereischte kundschap, keerde Don Bernardin
naa Nieuwmeeghen, van waar hem Alva naa Spanje
zond, om aan Philips den staat en de noodt der
zaaken voor te draaghen, ook te verzoeken, dat zyner
Majesteit geliefde, de Landtvooghdy eenen andre
te beveelen. Hy braght niet booven zes weeken met
heen en weederreis toe, en een' goede som penninghen oover, die echter luttel strekken moght.
De Prins, niet raadzaam vindende, den voorslag
van Sonoy by 't huis ter Hart te werk te stellen,
ontboodt hem, dat hy schikken zoude, zich meester
te maaken van den dyk te Jaaphannes tusschen Amsterdam en Muide. Van waar hy den vyandt allen
toevoer van boven, zoo te land' als te waater, kon
afsnyden, mits beheerende, ter eene zyde het Y,
ter andere de Diemer Meer, die tot aan den Amstel
en den Uitrechtschen waaghenwegh strekte. Sonoy
dan, oovergescheept met achthondert soldaaten en
etlyke delvers, nam schielyk den dyk in, maakte terstondt een' sluis aan stukken te slaan, een ander
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gat met de spaade, en beschanste zich tussen beide.
'T geluk hem hier in te wil geweest zynde, liet hy
aldaar het krysvolk met drie galeyen en taamelyk
getal van scheepen en schuiten, ende voer zelf naa
Edam, om hun vereischte nooddruft en bystandt
toe te veirdighen. Maar die van Amsterdam, bezeffende 't belang van 't stuk, zonden derwaarts meer
dan twintigh waaterscheepen, gewaapent met bassen
en gootelingen. Sonoys schipvolk, daar teeghens
niet op mooghende, ging 't zetten, onder 't geschut
der schanse ende verliet twee galeyen, die gekreeghen
werden van d' Amsterdammers. De zelve, vervolghende hun voordeel, quaamen thans de sterkte tot
vier steeden teffens bestooken: met grof geschut en
drie vendelen knechten aan de westzyde, met een
vendel aan d' oostzyde lanx den dyk, uit het Y met
scheepen, uit de Meer met schuiten, wel gemant en
beweert. De Sonoyschen, in dit parket, verdaadighden zich dapperlyk; tot dat hy, des verwittight, met
veertigh scheepen, ter yl gezaamelt, eerst d' Amsterdammers deyzen deed, daar naa, mits dat zy eenighe
raazeils te hulpe kreeghen, van de zyne begeeven
werd, en zich ter naauwe noodt uit het midde der
vyanden redde. Waaroover de schanselingen, wanhoopende van ontzet, 's nachts na den achtienden
van Lentemaant, in de groote galey van Hooren en
eenighe krabschuiten en daar mee ten deel in
's vyands handen vielen. Die deur worstelden, bezeilden de Waaterlandsche wal, daar Hopman Jan
Taamszoon Schaft nochtans niet optreeden wilde,
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eer hy, onder 't gezight der naajaaghers, de galey
te gronde gehakt had. 'T hard onder de zoolen
hebbende, kreeghen zy strax de Spaanschen op de
hakken, in gevaar van merkelyken afbrek, zonder
een Romainstuk door Jan flaring van Hooren bedreeven. Deez, aan een' engte, daar 't Y van buiten,
een Meerken van binnen den dyk bekabbelde, hield
stal, zich kantende alleen teeghens de voorste vervolghers, thans, als hem 't getal oover de handt werd,
sprong in de Meer en won met zwemmen in spyt
van meenighe scheut den andren oever, van waar
hy 't door de weiden tot Monnikkendam aanbraght.
Dit stuiten der vyanden was de behoudenis van
veelen zyner spitsbroederen ende nerghens anders
hunne wyk been. Erasmus van Breederoode, aadelborst, zynde in 't deyzen door zyn' voet geschooten,
ter aarde gevallen en weeder opgestaan, begaf zich
naa 't Y, om liever (indien 't zoo weezen moest) te
waater, dan smaadelyk aan een' galgh te sterven.
Beneeden den dyk, en te struikelen koomende, stort
hy oover, verlaaden met zyn slaghzwaardt, en blijft
met het hooft in den grondt van een' sloot steeken.
'T welk ziende een rotmeester van 't zelve vendel,
en waanende dat hy vyandt was, stiet er naa met
een spiets, die hem luttel bezeerde. Want zyn wambaswrong, gevult met paardshair (gelyk m' 'er te dier
tydt droegh om de boxen te schorten) klonterd' om
't yzer en beklemd' het in voeghe dat het, terug
gehaalt, ook den drenkeling booven trok. De welke,
aan aemtoght geraakt, wat zyt ghy, zeid' hy, voor

een' martelaar, die eenen lustighen borst niet voort
rustigh weet deur te helpen? Een fraai betoogh van

onbekommertheit in zyn uiterste, waar 't met aandachtiger geest en stemmigher woorden gedaan. Hy
werd 'er by bekent, ende, alzoo de wonde door 't nat
wat bekoelt was, de bal der voeten gaaf, liep met
d' anderen tot Uyddam toe. Voorts holp men hem
te schuite naa Monnikkendam en aldaar van zyn
letsel. Sonoy, hebbende door smeeken en dreighen
met 's Prinsen ongenak op nieuw oover de tachtentigh zeilen tot Edam byeen geprest, vernam hoe 't er
afgeloopen, zyn toelegh verstooven, en voor dat pas
niet te hervatten was; hoewel hy d' Amsterdammers
van 't Y en tot binnen de paalen hunner haavene
joegh. Onbillyk is 't lot der oorloghe. Zoo 't wel
gaat, elk eighent zyn deel aan de gloory. In teeghenspoet zoekt men den eenighen Ooverste de wyte
te geeven. Dit bejeeghende Sonoy, dien niet alleen
de soldaaten van de geruimde schanse te last leiden,
dat hy hen op een vleesbank gebraght en leelyk in
de ly gelaaten had, maar ook de vluchtelingen te
waater schooven al de schuldt op zyn onvoorzightigh
beleidt. De Noordthollandsche steeden, daarenbooven, dreeven hem toe, dat hy, met zyn enkel
hooft deur willende, zonder haar, die de middelen
verschaften, naa reede te kennen, een stuk van zulk
gewight bestaan en verbrodt had. Ende was 't voorwenden van deeze niet t' eenenmaal ongerymt,
vlieghende zeeker Sonoy te hoogh en te scherp, om
luiden aan de handt te houden, die nocht zelf den
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meester maaken, nocht zulx van anderen lyden willen, ende toen, voorneemelyk uit haat der heersheit,
de waapenen teeghens den Spanjaardt aanveirt hadden. Hy, ziedende van spyt, half vertwyfelt en voor
't dwersdryven der afgunst en Lumeys voetstappen
schrikkende, riep den Prins aan om onderstandt.
Ende lagh 'er en smeulde een' pop, om bysteren
brandt te baaren, 't en waar zyn' Doorluchtigheit,
met haar verstandt van byleggen, door verscheide
bezendingen het quaadt in zynen oorsprong gesmoort hadde; laatende Sonoy in zynen staat, doch
drie raadsluiden neevens hem stellende, daar de
steeden in bewillighden.
Die van Haarlem, noyt suf, waaren ook alsnoch
immers zoo moedigh als die van buiten en alleganks
den vyandt op zyn' hals, zoo dat men by wylen tot
zes oft zeeven plaatsen teffens schermutste. De Duitschen in 't bos, 't welk zy, om de koude te temmen,
haast heel uitgerooit en verstookt hadden, leeden
den meesten aanstoot, alzoo zy minder in getal
waaren, en verre van de Spanjaards geleeghert, die
zich doorgaands wakkerder droeghen. Onder andere
toghten aan deezen kant was de gedenkwaardighste
die van den vyfentwintighsten in Lentemaandt, wanneer de beleegherden, zoo soldaaten als burghers,
uitgevallen ontrent duizent sterk, teeghen 't grof geschut aanstreefden, 't zelve verooverden, de beleggers in de vlucht dreeven, en de beschansingen opruimden, verbrandende oover de driehondert hutten
en tenten. Zy versloeghen te dien daaghe meer dan
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achthondert mannen , verloorender booven vier niet,
daar Ardenne, een braaf ende Nederlandsch Hopman,
een of was; braghten vyf bassen, twee metaale slangen
en neeghen standers in stadt, behalven veel bussekruids, koeghels, kleederen, waapenen, dertigh paarden, hoopen vees en eenen ryken buit van baar zilver
oft goudt, als kroezen, schaalen en vingerlingen. De
verwinners, fier op zoo aanzienlyk een' zeeghe (dewy!
men viellicht noyt elders gehoort heeft, dat luiden,
dierwyze beleeghert, geschut van den vyandt in stadt
haalden) schuffelden op de veste een deel aarde byeen, in forme van een gevult en aangehoopt doodtgraf en plantende daarop de gevange vendels, verguisden de beleggers met roepen, dat Haarlem het
kerkhof der Spanjaarden was. In vast al deeze aanslaaghen munte de manhaftigheit uit van Hopman
Curei, gebooren Fransois, zeer zachtmoedigh van
aardt, maar ontsteeken door de ooveryslykheit der
Spaansche tierannye tot het aanveirden des kryshandels, die in zich zelven hem teeghens de borst
was. Deez', in 't aanleiden der zynen, had voor
manier, zonder eenigh dekwaapen ('t en waar alleenlyk een stormhoedt) niet dan een slaghzwaardt te
voeren, waarmeede hy wydt en breedt verbolghentlyk
ging weiden, en grouwzaame moordt bedreef. Weederkoomende van de neerlaagh braght hy thuis eenen
anderen boezem, leedigh van hitte en heevigheit,
stortte te bed en lagh etlyke daaghen ziek van weemoedt, zich erbarmende, in 't naadenken van al dat
bloedtvergieten, oover 't ellendigh lot des mensch52

dooms, met een' wonderlyke wisseling van zoo strydende hartstoghten in eenen zelven geest. 'Twelk,
by geen' andere schryvers te leezen, ik onthouden
heb uit den mondt van wylen Pieter Dirkzoon
Hasselaar, zoon eenes broeders van Keenauw booven
gemelt, Scheepen ende Raadt der stadt Amsterdam,
die, hoewel hy in 't beleg eerst achtien jaaren oudt
werd, zich als vendrig der Haarlemsche burgherye
oover meenigh krysbedryf vond ende meenighen
Spanjaardt van zyn' handen deed sterven. Ook was
hy op verscheiden geweer, zonderling het doelroer,
afgerecht en zoo willigh naa den wal, dat hij daar
vaaken zyn' maaltydt deed, te vreede met hetgeen'
hem, neevens kruidt en loodt, door zyn' moeder
werd aangedraaghen. Als de graaf van Bossu op den
neeghenentwintighsten der voorzeide maandt, door
den dyk, geoopent by 't huis ter Hart, drieendertigh
scheepen, met zeeven galeyen, op de Meer gebraght
had en een' schans tot slot der Fuyke en toeverlaat
zyner vloote, begon op te werpen, verkloekte zich
deeze jongeling, neevens zynen broeder Niclaas en
etlyke anderen, om een' galey te mannen, en den
vyandt dat voordeel of te zien. Maar vindende 't werk
reeds weerbaar, en zich belet te rug te keeren, werden
zy benoodight, de streek naa de Kaagh te kiezen,
daar 's Prinsen scheepen vergaaderden. Verscheyden'
andere sterkten maakte de vyandt noch, wel tot
dertien oft veertien toe, ende had nu zyn' wachtstanden bynaa op elke kamp der gebrooke landen;
zulx niemandt voortaan, zonder den hats te waaghen,
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tussen de leegheroorden deur moght. Echter hielden
de verweerders, onder scherm hunner schansen, de
koeyen 's daaghs in de weide buiten de Sparewouder,
Schalkwyker en Zylpoort, tot het eindt van 't beleg,
oft immers 't noopen van den honger toe. Ende zoo
de Spaanschen eenighe beesten weghhaalden, meer
menschen lieten z'er. Zy hadden twee bruggen oover
't Spaaren geslaaghen, d' eene tussen de stadt en
Spaarendam, d' ander' ontrent het bos. Om deeze
laatste te scheuren, en zich een oopen naa de Meer
te maaken, stelden die van binnen de vierde galey
toe, en voerdenze derwaarts, neevens elf andere
scheepen. Maar de windt ontviel hun; en de galey,
te lomp en te lang, om gezwindt en bequaamelyk
op eng waater te zwaayen (want zy was van hondert
en acht voeten) raakte vast aan den grondt. Toen
verliet men de scheepen, mits menze niet zagh te
nigh te kryghen; en was 't een geluk, dat het yolk
door tweehondert uitvallers ontzet en geberght werd.
Voorts, gelyk behoefte list zoekt, bedachten zy den
vondt der aaloutheit, van welken zich Decius Brutus
in 't beleg van Mutina gedient had. Te weeten, waar
hun middel verscheen, om eenighen boode af te
veirdighen, dien naamen zy de noodt van 't weederkeeren af, hem meegeevende etlyke tamme en voedende duiven, de welke, opgeschooten zoo naa aan
stadt als doenlyk viel, met antwoordt aan 't lyf gehecht oover vlooghen. Doch, om dat zy, by wylen,
van den vyandt geschooten werden, was de Prins
beducht, haar yets van hoogh belank te vertrouwen
54

en grootelyx begaan om briefdraaghers. Hasselaar,
die zich dat pas binnen Leyde begeeven, 't hart by
zyn' maaghen in Haarlem had, ook luttel teergelds
oover, en geen' onderstandt gevonden by eenen
Predikant, hoewel de zelve van zyn' moeder meenighmaals ter sluik gehuist en mildelyk onthaalt was geweest, bood ruiterlyk zynen dienst uit. Men verghd'
hem, als die, betrapt wordende by den vyandt, doch
gewislyk een doodt man waar, te zweeren, dat hy,
in zulk gevaar, de brieven, in loodt gekookert, aan
't waater beveelen zouw, en zich om 't leeven brengen, eer men hem uitpynighde, waar 't gezonke papier
schuilde, en hem wreedelyk deede sterven. Een'
harde zaak voorwaar en die byster vreemdt voorstaan moest aan een gemoedt van de jeeghenwoordighe eeuwe. De belofte geschiedde nochtans, en
by dieren eede. Ende gedenkt my zyn zeggen, dat
hy niet wist, wat zinnen, op het nypen, de zyne geweest zouden zyn; doch meinde, dat hy 't eer zouw
volbraght hebben, dan naagelaaten. Hy nam de reiz
dan aan, geraakte eensdeels te voet, eensdeels met
zwemmen, tussen 's vyands wachten deur en verrichte zyn' boodschap.
Thans quaamen zich 's Prinsen scheepen vertoonen teeghen Schalkwyk oover. Waarop die van
binnen, meer dan achthondert sterk, uitvielen, om
achter op den vyandt te slaan, wen hy zouw beezigh
zyn, met dien van de vloot het landen oft aantrekken
te beletten. Maar hy had reeds een' graft uit het
Spaaren tot in de Fuik getrokken, en groot yolk op
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de been, 't welk deed begrypen, dat het ontzet van
dien kant niet by te brengen was. Onlanx daarnaa
worpmen, booven Heemsteede, tweeduizent man'
aan landt; doch met geen beeter geluk, mils de beleegherden te spaade uit der stadt tooghen. 'T verdriet van deezen missiagh drukte den Hopman
Balfour dier wyze, dat by voornam denzelven met
tydigher togt te boeten. Hy spat dan, 's nachts
daaraan, met een deel volx in witte hemden oover
de waapenen, ter poort uit, bespringt het blokhuis
te Rustenburgh, vermoort het daar al, laat het bezet,
en brengt vier verooverde vendels in stadt. De
Spaanschen, 's anderen daaghs, baarende groot geweldt om de plaats te herwinnen, werden met grooter
verlies afgeslaaghen. Niet voorspoedigher ging 't hun.,
twee daaghen daarnaa, als zy zich 't zelfst onderwonden. Ook bliezen de verweerders een' myn' op,
tot merkelyke schaade des vyands. Waardoor by
geterght, achtien yzers liet ooverwaayen, die eenen
persoon oft twee 't leeven naamen. Des andren
daaghs bleef Margottin, Hopman van 's Prinsen lijfwacht, in een' schermutsing. Die van Haarlem, gevoelende, onder andre benautheeden, ook die van
gelde, sloeghen, hoewel zy anderszins 't recht der
munte niet hadden, ontrent deezen tydt eenighe
zilvere stukken, ende gaaven die booven de waarde
uit, met belofte van vergoeding naa 't lichten der
beleeghering. Op d' eene zyde stond hun waapen,
het zwaart onder 't kruis, en tussen vier zilveren
starren in; aan d' andre, hunne zinspreuk: Vincit
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vim virtus: „vroomheit kneust kraft". De Staaten
van Hollandt werden door gelyke behoefte geperst,
den gank hunner penningen in 't gemeen te verhooghen van zeeven op acht.
Don Fredrik, verwittight, hoe 't geschil tussen de
kroonen van Engelandt en Spanje, dat dus Zang
gestaan had, endtlyk beslist was, deed dit, den
eersten van Bloeymaandt, in 't leegher verkundighen,
om de zynen te styven, en de beleegherden te verbluffen met wanhoop van de hulp der Koninginne
Elisabeth. Zy lieten nochtans daarom den moedt niet
glyen, maar peinzende aan middelen om de lyftoght
te rekken, deeden by huiszoeking beschryven, wat
yder in voorraadt had, en stelden den man op een
pondt broods des daaghs, 't wyf op een half, 't kindt
op een derdendeel ponds, slooren en jongens op
moutkoeken, met verbodt van zwaarder bier dan de
ton tot een' guide te brouwen. De Spanjaarts, onmaghtigh hunne dartelheit te bedwingen, worpen
weeder een hooft oover de veste, met dit byschrift:
Hopman Oliviers. De Landtvooght had 'er geldt op
gezet, om dat het den aanslagh op Berghen gebroedt
had. En Olivier was onlanx, in eenen anderen op
Diemerdyk, doodt gebleeven. Die van der stadt,
om temet wat meels en bussekruids in te kryghen,
dienden zich van luiden, Licht gekleedt en in lynwaadt, met zaxkens aan den hals, twee zinkroers
aan den riem, op schouder een' pols oft verrejaagher.
Dit's een geweer als een' spiets, maar onder plat,
en een druif van hout hebbende, om in 't springen
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oover slooten de weekheit der modder te weederstaan. Zoo wipten zy heen oover 't gebrooken landt,
tussen de wachtstanden deur, oft verweldighden de
zelve. De Spanjaarts, hebbende zich op gelyke wyze
toegerust, achterhaalden 'er zommighen, zoo burghers als soldaaten, ende hingenze, ten deel by de
keele, ten deele by de beenen, aan een' galgh', op
de Katte gerecht. 'Twelk de verweerders, doch anders door de langduurighe ellenden verbittert, en
geenszins gestelt om zulk een smaadt met geduldighe
ooghen t' aanschouwen, tot het bestaan van een
lasterlyk stuk ontstak. Zy planten ook een' galgh
op den wal en loopen om een Meester Quiryn
Dirxzoon en Meester Lambert Jacobszoon, beide
oudtburghermeesters, die men langh te vooren, uit
eenigh quaadt vermoeden, in hechtenis gezet had
ende om Adriaan van Groeneeven, Haarlemmer, die
in dienst van den Spanjaardt op een' schermutsing
gevangen was. De Regeerders der stadt, zonderling
de Heer Van Vliet, verfoeyen dit bedryf en kanten
zich daar teeghen. Verlooren gebeeden, verlooren
aangewcezen, dat het nocht form van recht, noch
schyn van reede voor zich braght, oft emmermeer
kon verantwoordt worden. Zy vaaren 'er mee voort,
hanghende neevens hen noch vyf soldaaten, eenen
Priester en eenen jongen van vyftien jaaren en laaten
't den vyandt aankyken. Meester Quiryns dochter,
een' bagyn, oovertreedende, in die noodt, den aardt
haarder sexe, en werpende zich zelve, met ontsloote
geneeghenheit, naa hem, hield niet op van hem
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moedt in te spreeken, om standtvastelyk het uiterste
voor 't Roomsche geloof te verdraaghen. Jaa doorgeworstelt tot onder de galghe, verhief zy, als hy
nu gewurght was, stem en ooghen met aanbidding
Gods, om neevens haaren vaader zoo zaalighlyk te
moghen sterven. Zyn' huisvrouw desgelyx, veroovert
van ontsteltenis, liet niet of van met smeeken,schreyen
en kermen haaren man naa te janken, zonder zich
aan gevaar oft dreighementen te keeren, totdat het
woedende gespuis, snoodt genoegh, om zyn' handen
ook aan vrouwen te schenden, zoo wel moeder als
kindt met steenighen en stooten te lyf teegh en in
een' binnegraft plompte, daar zy beide verdronken.
'T is waar, dat deeze luiden van ouwds in zwaaren
haat staaken, ende plagh Hasselaar te vermaanen,
hoe hem sint meenighmaals moeide, dat hy Meester
Quiryn, in 't gaan ter doodt, wreevelmoedelyk afgevraaght had, oft hem wel heughde zyn pooghen,
om Dirk Hasselaar, zynen vaader, door naaschryven
aan den Schout van Kampen om 't leeven te helpen.
Niettemin dezelfste Dirk, verschoont en gewaarschuwt door denzelven Schout, was, volghende Graaf
Luidewyk, in de neederlaaghe van Jemmingen, zoo
men meent, van eenen Spaanschen speerruiter doorrent. Voorts, al wat zich van uitgeweeke burgers
in 't leegher vond, liep Don Fredrik ter ooren, met
verzoek, dat men zich voortaan onthielde van eenighe
gevangenen in 't gezight der steede te dooden, uit
vreeze van alle Roomsgezinden, die noch zeer veel
daar binnen waaren, in 't zelve lyden te brengen.
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Maar de beleegherden, verhit in hunne raazerny,
sloeghen voort tot andre dartelheeden, die wel dienden, om zich zelf door wanhoop te verharden, dan
teffens om quaadt bloedt in den vyandt en hem
slechts te vinnigher te maaken. Zy draaghen de
beelden der heilighen aan den wal en boeten 'er
de breuken mee. 'Twelk speurende een Spaansch
soldaat, en geprikkelt van yver tot zynen Godsdienst,
neemt, zoo de Roomschen melden, een' vlucht naa
de vesten, rukt 'er een beeldt af en keert daar mee
behouden te rug, ter trotse van ontallyke scheuten.
De Nassausche parthy in Zeelandt, hierentussen,
waanende zoo wel met het geluk te staan, als het
zich in etlyke schipstryden had laaten aanzien, nam
een' toght op Tertoole voor, met vertrouwen, dat
het lichtelyk van andre hulp waare af te snyden en
om kortelinx te zwichten, gemerkt zyn' zwakke bezetting. Die dit meest aanbonden, waaren de Vlaamsche Eedelluiden, zoo vermetel in hunn' onervaarenheit, dat zy zich niet alleen eenen goeden uitgank
van den toeleg beloofden, maar ook luttel twyfelden,
oft Berghen op Zoom zouw waggelen, indien men
't met een' taamelyke troepe genaakte. Men gaat dan
landen met vyftien oft zestienhondert mannen onder
den Heere van Schoonewal, de Ryk en andere bevelhebbers, tussen Berghen en de stad van Tertoole,
ende pooght zich aldaar te begraaven. Maar Mondragon, zich 't nestelen der Geuzen in dien hoek
tot hoon reekenende, quamp hen eer lang met eenen
heftighen uitval bespringen. Doch was ook de weeder6o

standt wakker, en daar werd al een wyle hardnekkelyk gevochten, hoewel 'er aan de zyde der Zeeuwen
een ongeluk toe; zeeker Rotmeester 't vuur, in
't uitdeelen van 't kruidt, quaalyk gaade; de brandt
daar in, en een deel volx doodt, sloegh. De Nassauschen, ten laatste afgetooghen, maakten, om een'
veilighe wyk te hebben, in den dyk een' oopening,
noch heeden 't Geuzegat genaamt. Thans kreeghen
zy Rolle met zyn vendel te hulpe, kruidt en anderen
voorraadt by Hendrik Zoomer, Burghermeester van
Kampveer. Dit deed hen verschen moedt scheppen,
en de dyksnee achter rug laaten. Binnenwyle had
Mondragon zich ook versterkt, om hen feller dan
eerst te bestooken, meesleepende eenighe veldstukjens. Die maakten 't hun zoo zuur, dat zy hun
voordeel ruimden. Voort vuurighlyk vervolght zynde,
konden zy, ongebrookener orde, geen' hertredt neemen oover 't logh, reeds verwydt door de schuuring
der vloedt. Dit dwong hen 't hooft te bieden, en
de behoudenis voor uit te zoeken. Daar ryst een
harde strydt, zynde d' eene parthy door de noodt,
d' andre door 't gezight, zoo haar docht, der zeekere
zeeghe gedreeven. De zwakste kreegh 't endtlyk
quaadst ende werd ter needer geworpen: Schoonewal, Rolle, Kloot, Steelandt, Courteville op de plaats
verslaaghen, met haast twee derden van 't yolk,
Haaverschot gequetst, dat hy 't naa bestorf. De Ryk,
in 't water gedrongen, was geschaapen zich met
zwemmen te redden, maar, bewelt van een' neere
oft draaystroom, viel hy in 's vyands handen, die
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hem te lyf hield, op hoop van groot geheim daaruit
te trekken. Ende was hy d' eerste gevangen in dat
gewest, die gespaart werd.
Niet luttel verduisterde deeze neerlaagh de glans
der voorighe zeeghe, ende werd gevolght, binnen
weenigh daaghen, van een' zwaarder te waater in
Hollandt. Want de Graaf van Bossu, die voorheen
zyn' vloot onder de schanse behoedt, ende niet dan
te met een' schermutsing verzocht had, zynde althan3
aangegroeit tot ontrent tseeventigh zeilen toe, wel
dubbelt voorzien met soldaaten van de beste, toonde
voortaan zyn' graatigheit om tot vollen slagh te
koomen. Des Prinsen vloot bestond uit meer dan
hondert, doch smalscheepen, ten deel ooverdekt, ten
deel oopen, niet te gelyken by die van Bossu nocht
in geschut, nocht in steevigheit. Armelyk genoegh
waaren zy ook gemant, mits het daartoe den Heere
van Baatenburgh aan yolk gebrak, indien hy, als
vereischt werd, het leegher tot Sassem bezet zouw
laaten. Ende zaghmen eer slyting dan aanwas van
krachten uit de schaarsheit van gelde te gemoet,
behalven dat alle uitstel dien van Haarlem te fang
viel. Zommighen meenen, dat 's Prinsen hooftluiden
van 's Graaven versterking onverwittight waaren,
hoewel naauwelyx te gelooven staat, dat het hun,
in 't midde van een gewest, hunner parthye toegedaan, en op een binnelandsch waater, daar het de
spieschuiten niet lichtelyk ontweedren moght, aan
behoorlyke kundschap gemangelt hebbe. Hoe 't was,
op den achtentwintighsten van Bloeimaandt quaamen
6z

Baatenburgh als Ooverste van 't krysvolk, Marinus
Brandt als Ammiraal, uit de Kaagh naa den vyandt
toezetten. De welke, geen' schoonder zoekende, zyn'
vloot aan tween verdeelde, om teffens van vooren
en van ter zyde te treffen, en hun met veel braveerens
van trompetten, trommelen en blinkende waapenen
teeghen voer. Een vertooning, die den gemelden
Ooverste en Ammiraal zoo byster voorstond, dat hun
daatlyk 't bedenken van eighe zwakheit om 't hart
sloegh. Derhalven, als de vyandt genaakte, om van
schutgeveirt tot aanklampen te koomen, beveelen zy
hunnen metgezellen streek te houden, maar deyzen
zelf eerst uit de voorste geleeden en maaken thans
zoo veel zeils als zy mooghen, om wegh te raaken.
'Twelk gespeurt by eenighe van hun' beste scheepen,
werpen die meede 't roer om, laatende d' ander' in
den last, dien zy kleenen tydt uitstonden. De toevlucht van den grootsten hoop was de Kaagh. Die
de zelve niet zaaghen te kryghen, liepen naa d' ouwde
Weetering. Deeze werden van Boshuizen, 's Graaven
steedehouder, naagejaaght, dieder een ooverzeilde en
tweeentwintig bemaghtighde. Doch 't meeste yolk,
oover boordt gesprongen, bequam den oever. Meer
waarender achterhaalt geweest, zoo 's vyands scheepen niet te diep gegaan hadden. De verwinner, zich
dienende van de hitte der ooverhandt en de versche
versleeghenis, quam terstondt te waater, Romero te
lande, de Haarlemmer schansen bestooken. Ende
werdender, door die schrik, vier verlaaten, uit de
welke zich hondert en tachtentigh man' in de vyfde
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begaaven. Die sloegh drie stormen af, doch, zynde
ten einde van kruidt, lyftoght en alle hoope, werd
opgegeeven, behoudens lyf en pakkaadje. Hier kreegh
Bossu drie metaale stukken en noch achtien scheepen.
Voorts, voerende de gansche vloote, nu hondert
zeilen sterk, in 't gezight der stadt en doende met
geluidt van geschut, trompetten en trommels, den
zynen de zeeghe, dien van binnen de neerlaagh
erinneren, leid' hy zich zelve de gloorie toe, van
hunnen moedt gekneust te hebben, en dat zy kort
beraadt tot oovergift zouden neemen. 'Twelk hem
ontschietende, deed men, twee daaghen daarnaa,
weederom een' myne springen, die met ontrent
dertigh van de beleegherden in de lucht vloogh, en
drie der zelve doodt, eenen leevend in de Spaansche
loopgraaven smeet. Doch volghd"er niet anders op
mits de kleenheit der breuke. De aanvechters (gemerkt het eene stuk geschuts op de katte dien van
binnen zeer in hun Licht stond) hadden de kat verbreedt, daar noch een' bedding toe gestelt en begost
met twee stukken te speelen. De afkeerders daarenteeghen, naa 't ontfangen van tien yzere gootelingen
en twee metaale stukken, te schenk van Dort en
Leyde, hadden getracht, die van de kat te verkroppen en nutteloos te maaken, de zorgh daaraf
aan Jan Cuningam, steehouder van Balfour, bevoolen. Ende queet zich de Schotsman zoo wakkerlyk, dat hy d' affuiten tot meermaals kreepel en
eindtlyk der katte de kruin af schoot. De vyandt,
vindende 't heroptooyen der zelve te gevaarlyk, ging
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vier masten in haar' plaats planten, en daarby om
hoogh hyssen een' driekante kooy van musketvrye
planken, achter oopen, ter weederzyden met busgaaten, gestoffeert met etlyke moskettiers, om de
beschermers van de veste te houden en met hunne
binnewerken t' ontdekken en te steuren. Een' fraaye
vondt docht hun deeze, tot dat de Schot, schietende
de kaabels aan einden, hen armen, beenen, den hals
ook, in hun' eighe schansen deed breeken. Thans
rechttenz' een' schroef van een' enkele dennestam
oover eindt en vyzelden de hut in top. Dan de styl
werd van drie oft vier groove koeghels gekorven;
voort smeet hem de windt om veer. De verweerders,
weederom in zeekerheit den walgang gebruikende,
laaghen staadigh op hunne luim met roers en mosketten, in voeghe dat haast niemandt het hooft uit
de loopgraaven steeken moght, oft by werd van een'
koeghel gekipt. Ende waaren nu, booven merklyk
getal van soldaaten, verscheide bevelhebbers van
naame gevelt, als Jan de Vargas en Sanchio de
Lodogno; deez d' eerste Hopman van 't regement
van Braccamonte, d' ander van dat van Napels; ook
Stephano Quichado en Bartolomeo Campocassi, die,
om zyn vernuft en gaauwigheit in krysvonden, zeer
van de Spaanschen betreurt en langzaam vergeeten
werd. Johan de Ayala, Noircarmes, Goigny waaren
zorghlyk gequetst geweest en naaulyx te lyve gebleeven. Maar, van daarom zyn' hoope te slaaken,
was 't verre met Don Fredrik, nu meester der Meere,
en houdende de stad als in besloote vankenis. Ook

kreegh by geen' geringen toevoer van nieuwen aanwas: twee regementen uit Italie, van vyfduizent
Spanjaarden, het eene onder Don Lope Figueroa,
het ander onder Don Lope de Acuna, een' wakkren
krysman, die 't beleidt van de heirtoght had. Dit
yolk leed veel op de reize mits eenen gestaadighen
reeghen van achtentwintigh daaghen. Geduurende
de welke Acuna zelf, hoewel daarom aangemoeit,
zich nooit met kop- en kniestukken van vilt wilde
dekken, op dat den soldaat min verdroote, neevens
zijnen Ooverste te dulden. Evenwel, gemerkt alzulk
een gros niet zoo spoedigh oover wegh kan, beval
de Landtvooghdt duizent schutten, van Lottringe
af, by Don Louis Gajetan vooruit te stuuren, die
zynen last in aller yl bevlytighde. Indien 't ontzet
dan te waater zyn' zwaarigheit gehadt had, hachlyker scheen het te lande, en genoeghzaam onmooghelyk. Hondert paarden, waanende by nachttydt deur te booren, om eenighen voorraadt in stadt
te brengen, werden by Gajetan ontdaan en-verstrooit.
Waaroover de Prins, bezinnende geen' uitkoomst,
dan de belegghers te beleegheren, en door afsnee
van toevoer in gelyke benauwtheit te brengen, ter
eene zyde Sonoy noch eens belastte, den Diemerdyk;
ter andre den Bar oen van Baatenborgh, het dorp
Ouderkerk in te neemen ende zich daar te sterken.
Maar de vyandt, geleert by den voorighen aanslagh
van de Noordthollanders, had op dien dyk een'
schans, en Hopman Snaater met twee vendelen
knechten daar in, geleit, een' andre tot Ouderkerk,
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daar by de hooghte van 't kerkhof en de kerk zelf
te baat nam. Sonoy, dies nietteghenstaande, worp
's middernachts naa den tweeden van Zoomermaandt
achthondert man', tussen Amsterdam en 't blokhuis
van Snaater, op den dyk, doorgroef die zonder merkelyk verlies en verzeekerde zich daar met zes schansen, die by tot naa 't overgaan van Haarlem in hield.
Van de Diemer Meer kon by echter geen meester
worden, mits die van Amsterdam daar vyf galeyen,
neevens goet getal zoo kleine scheepen als schuiten,
op braghten, behalven dat 'er de zyne quaalyk
vlooten moghten en 't bootsvolk onwilligh was.
Baatenburgh braght het, naa eenighe schermutsingen, zoo wyd, dat by zich t' Ouderkerk meede beschanste. Maar, zoo lang als d' Amsterdammers de
Meer en de vaart, die uit de Vecht door Weesp en
Diemen daar in liep, vry hadden, was zyn verblyf
daar vruchteloos. Om dan de Vecht booven den
oorspronk van beide de vaarten te sluiten, zond men.
Adriaan Vygh, Ooverste van Gorkum, met vyfhondert uitgeleeze soldaaten van Schoonhoove naa Breukele, die daar aanvingen zich t' omgraaven en veertigh man' op 't huis te Gruntestein leidden. Hen
volghden vyf vendelen knechten te scheep met geschut en nooddruft. En zeeker hierop draaide de
behoudenis van Haarlem. Dit wist de verzorgher
van 's vyands lyftoght, Jan Babtista Taxis, wel, die
zich dat pas t' Uitrecht hield, ende trok derhalven,
zoo ras by de tyding kreegh, met twee vendelen
voetvolx, een' bende ruiteren van den Burghgraave
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van Gent en etlyke soldaaten van 't slot op de been,
om 't werk, terwyl het noch onweerbaar was, te
steuren. De Nassauschen, zoo schielyk besprongen,
eer hun' groote troep aangekoomen was, zien terstondt naa de vlucht om, ruimende 't huis en de
begoste schans, die van Taxis geslecht werd. Thans
hervattemen den zelfsten toelegh tot Nieuwesluis,
doch meede te vergeefs mits het muiten der Duitsche
knechten, hoewel zy zich onlanx daarnaa stillen
lieten. De Landtvooghdt, voorts, om eens voor al
te verzien teeghen dit ongemak, gaf last aan Don
Francisco Baldes, met een' bequaamen hoop volx
alle plaatsen van belank in dien hoek te bezetten.
Midlerwyle liet men niet, by de vlieghende booden,
oft anders op duizenderly gevaar, dien van Haarlem
somtyds een' troostbrief toe te veirdighen, om hunne
lydzaamheit te lengen. Want het quamp 'er hoe
langer hoe deuner om met voorraadt van gelde, van
mond' en van oorlooghe. Waaroover zy, spaarende
't kooren voor de krysluiden, den weerloozen hoop
gebooden, zich met moutkoeken te behelpen. Men
toonde nochtans een rustigh gelaat, en als hen de
Spaanschen verguisden met roepen, dat 'er nocht
broodt nocht bier meer ooverschoot, zonden zy hun
een ontbyt buiten de Zylpoort. Voort sloeghen zy
op nieuw eenighe zilvere penningen van tien en
twintigh stuivers, die booven de helfte dier deughde
niet hadden. Dan, gelyk de berooitheit geemelyk is,
en de geemelykheit het zoekt, zelfs daar 't aan stoffe
van aalwarren gebreekt, zoo droegh het niet lang aan,
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oft het graauw begon te morren: men aasd' hen met
windt en brieven, (zoo 't hiet) veel goeds beloovende,
dat t' elkemaal terugliep. Zy moghten in stadt gedicht,
oft recht anders luidende zyn, dan der gemeente diedsch
gemaakt werd. Doch gaaven zy zich te vreede, mits
hun d' Ooverheit te gemoet ging, toestaande dat zy
zes mannen koozen, om naa te zien wat 'er geschreeven quam. Daarentussen neep de behoefte,
inkervende van dagh tot dagh. Al 't kooren op zynde,
werd het voeder der beesten, die ook verslonden
waaren, menschenkost, en begost men broodt van
kennip en raapzaadt te bakken. Voor toespys strekte
't vlees van paarden, honden, katten en ander gedierte, dat, onrein en verwaaten, door de noodt tot
not gemaakt werdt. 'Twelk veel ooverloopens van
burghers en soldaaten veroorzaakte, die deezen
droeven standt aan den vyandt te kennen gaaven.
Derhalven, om door de leevende stemme van achtbaare luiden den Prinse 't persen hunner benaauwtheit bet in te scherpen, werden zy te raade, Tseeraarts
en Goutin, die oover twee maanden eenigh krysvolk
in stadt gebraght hadden, aan zyne Doorluchtigheit
of te veirdighen. Men nam een' donkere nacht waar,
de zeeventiende van Zoomermaandt, gaf hun een'
korf met duiven meede en een van de snelste jaghten,
dat met kloeke roeyers en schutten verzien was,
maakte voorts een schriklyk geluidt van trommels,
trompetten, geschut, waaroover zoo de vloot als
't gansche leegher in roere raakte, en yder zich
spoeide te waapenen, verwachtende dat die van der
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stadt tot verscheide plaatsen uit zouden vallen. By
behulp van dit getier en de duisternis, die den vyandt
hooren en zien benaamen, spatte 't jaght onbemerkt
ter Fuik uit, tussen de scheepen van Bossu door,
die daar op de wacht laaghen. Thans lieten Tseeraarts
en Goutin by een' duive weeten: de beleegherden
hadden niet te bezwyken. Zyn' Doorluchtigheit was nu
tot Leyde gekoomen, om naader by der handt hun ontzet
te bevorderen. En zeeker 't gebrak aan de zorghvuldigheit des Prinsen niet. Maar de Meer was hy
quyt , en wist wat het in had, te lande door de beleggers en hunne schansen te breeken.
De Landtzaaten nochtans, gelyk de gemeente met
blinden yver voortslaat, lieten zich dunken, en voeren
daaghelyx heevigh uit: dat het een weederwaardighe

en erbarmelyke zaak was, niet anders tot verlossing
van de vroome Haarlemmers t' onderstaan, daar 't nochtans aan Been inwilghen en opbrengen van schatting,
te dien einde, gemangelt had. Jaa, groot getal burgheren van Delft, Leyde, Rotterdam en andere
steeden, waaren ooverboodigh uit loutere liefde tot
vaaderlandt, bondtgenooten en gloorye, 't lyf by de
proeve van eenen aanslagh op te zetten. De Prins,
hierdoor veroovert, moest hun ten laatste believen;
doch verklaarde uitdrukkelyk, dat hy 't deed, om
den haatlyken roep te weederleggen, hoewel 't hem
booven maate zwaar voorstond, als een werk nauwlyx
uit te voeren met ervaare soldaaten, veel min met
burghers en ongeoeffent yolk. Terwyl hy dan uit de
bezettingen lichtte, 'tgeen de plaatsen ontbeeren
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moghten, en alles tot Sassem verzaamelde, quaamen
eenige scheepen uit de Kaagh, twee daaghen achter
elkanderen, in 't gezight der beleegherden verschynen, om hunne hoope by aadem te houden, maar
lieten zich t'elkenmaale door die van Bossu te rug
dryven, zonder dat die van binnen verzuimden, stips
op het uitvallen te passen. De welke derhalven, alien
troost ydel schouwende, op den eersten van Hooymaandt beslooten t' ondertasten, oft de vyandt noch
waare, om naa eenigh gesprek te luisteren. Dit werd
bestaan door Pelikaan en Kornelis Matheuszoon,
burgherhopluiden, in schyn van verzoek, dat men
zeekren vendrighs huisvrouwe vergunnen wilde, met
haaren gevangen man te spreeken. De belegghers,
haast bevroedende, wat eighentlyk de meening was,
gaaven tot antwoordt: d' Ooverste der stadt moght
veiligh buiten koomen. Men zoud' hem te woorde staan.

Daarop werden gyzelaars gewisselt, ende quaamen
teeghens den aavondt de Heer van Vliet, Burghermeester, Steenbach, Pelikaan en Rosigny, als minst
in den haat zynde, ter eene, met den Graave van
Everstein en vier bygevoeghden ter andere zyde, tot
mondtgemeenschap. Maar daar werd niet bedreeven,
mits dat de vyandt te hoogh in zynen eisch, oft dat
het, gelyk anderen meenen, dien van binnen geen
ernst was, en alleenlyk te doen om 't hongerigh
graauw met hoope te zooghen, tot dat de Prins zyn'
toerusting veerdig hadde. De Spanjaardt, viellicht
hier uit peinzende, dat zy noch middel hadden, om
d' oovergift te verwylen, rukt 's anderen daaghs
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meest al 't geschut, dat in 't leegher was, naa de
beukeryen, werpt den Pyntoorn en dien van Sante
Katryne, met een groot eindt muurs ter needer,
twee bruggen in de graft, en bereidt zich tot stormen.
'T ging eevenwel niet voort; mits de verweerders
braaver gelaat toonden, dan hy zich ingebeeldt had,
oft omdat een oovergeloopen Schotsman hem aandiende, dat 'er voor geen' zes daaghen lyftoght in
stadt was. De beleegherden, aldus van buiten en
binnen gepraamt, staaken een' zwarte vlagge ten
kerktooren uit, tot teeken hunner bedruktheid en
droeffenis. 'Twelk doende den vyandt gelooven, dat
hunne kraften uitgemerghelt, gemoeden bezwykende,
en lichtelyk voorts te vellen waaren, vernieuwt hy,
ten volghenden morgen, het schieten met groote
felligheit. Dies hervatten zy aan den aavondt het
gesprek, zonder meer dan te vooren te verrichten.
'S daaghs daaraan woey de rouwvaan weederom van
den tooren en quam een vlug briefdraagher te nest,
met belofte van spyzing ter aanstaande nacht. Doch
werd des niettemin ten derden maale in onderhandeling getreeden door de Graaven van Eeverstein
en Bossu met vier anderen van 's vyands, den Heer
van Vliet, Steenbach, Rosigny, Sohey, Pelikaan en
Cornelis Matheuszoon van stads weeghe. Ende stiet
het werk op verklaaring der beleegherden, dat de
soldaat niet gezint was, zonder zyn geweer uit te
gaan. Thans quamp 'er ('k en vinde door wat wegh)
een luttel lyftoghts in; ende verwisselden zy de
zwarte vaan aan een' witte, meer tot bewys van den
72

ontfank, dan van eenighe verfrooying. 'T was naamelijk naa 't ontbreeken van gewoon en ongewoon
voedsel, 't verteeren van allerley groente met struiken
en wortelen, uitpluizen van 't kruidt, dat tussen de
steenen groeit, zoo verre gekomen, dat men by gekookte huiden van ossen en paarden, jaa schoenleeder 't leeven hield; d' eene mensch by den anderen, op straat, binnen 's huis, aan de wallen van
honger storf; de rest met de doodt op de lippen,
in schyn van schimmen, ging waaren. Derhalven
zien zy noch eens een jaght uit te kryghen, met den
burgherhopman Niclaas Bernardszoon, om den Prins
te bidden, dat by hun, teeghens naastkoomenden dinxdagh, meer voorraads van eetwaaren aan de Ton, in
den mondt van 't Spaaren, deede toevoeren, gemerkt
hunne benautheit Been langer uitstel lyden kon. Waarop
de Prins een' duif te rug zond, verzoekende met
schryven, ook by Bernardszoon onderteekent: zy
wilden, naa zoo veele zzvaarigheeden, manhaftelyk
uitgestaan, noch maar twee daaghen gedult neemen.
Hy zouw zich ten uiterste pynen, om hun ontzet met
Gods hulp te weeghe te brengen. Ondertussen werd
het hoofd den krysluiden zoo berooit, dat zy, verspuwende alle tucht, 't huis van den Lombard oft
taafelhouder van leeninge met geweldt opsloeghen
en etlyke winkels schandelyk plonderden, eer deeze
tyding in stadt quam.
Gelyk nu dezelve daar groote blydschap baarde,
alzoo vond zich zyn' Doorluchtigheit benoodight,
de kans der waapenen, hoe ongezien zy ook was,
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eindtlyk te waaghen. Waar toe de Baroen van Baatenburgh een' vuurighe geneeghenheit toonde, uit weerzin in d' afzightigheit zyner faame sint de schand
op de Meer behaalt, de welke hem denken deed,
dat het beeter gestorven waar, dan nerghens 't hooft
met eere te mooghen opsteeken. Zelfs de Prins,
beducht voor 't erghste, zouw liever zyn' eighen
persoon by d' andren opgezet hebben, en eenpaarigh
geluk met hun geloopen, dan den ondank der teeghenspoedt en 't morren der onweetenheit verwacht.
Maar de Ridderschap en steeden, ooverweeghende
wat het den Staate gold, zoo hem in dat gewright
van tyde yet oevels oover quam, weederhielden zyn'
toghtigheit, in voeghe dat het opperbewindt den
Baroen bevoolen bleef. Deez dan, in voorneemen
den oordt van 't Bos te doorbreeken, terwyl men
de Fuik met een' loozen aanval te waater zouw
dreighen, en hebbende die van de stadt des door
verscheide duiven verwittight, begaf zich, den achtsten in Hooymaandt, teeghens den aavondt, van
Sassem naa Noordwykerhout met ontrent vierduizent
knechten, daaronder gereekent de goedwillighen uit
de borgheryen in grooten getaal. Ende heb ik mynen
zaalighen Vaader wel hooren verhaalen, uit monde
van Heere Johan van Oldenbarnevelt, naamaals
Voorspraak *) van Hollandt, hoe de zelve, dat pas,
meede als een van den hoop met het roer op den
hals uit Delft toogh. Noch had Baatenburgh by zich
*) Advocaat.
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zeshondert ruiters, beleidt door den Heer van Karloo,
zeeven veldtstukken, vierhondert waaghens met krystuigh en lyftoght, om teffens den vyandt en den
honger te verdryven. Om eenighszins veilighlyk de
leegherwallen te genaaken, voerd' hy mee zeekere
mosketscheutvrye borstweeren van planken met gaaten, daar 't geschut door speelen moght. Dewelke,
loopende op wielen, van paarden ter weederzyden
en in 't midde getrokken zouden worden, tot daar
men gevaar van 's vyands handschut quaame te lyden,
dan voortgeschoven met handen en lange sparren.
Dit geveirt kon men oopenen en sluiten naa goeddunken van den krysbouwmeester. Het dekte, als
't zaamgevoeght was, ten minste driehondert man'
in de breedte. In Noordwykerhout deed hy oopenbaare gebeeden doen, en zyne troepen rusten tot
middernacht toe. Toen sloegh hy weeder op wegh,
in meening den oordt der Duitschen aan te grypen.
Zyn' voortoght bestond uit d' eene helfte der ruiterye. Daarnaa volghde een gros van Hollanders en
Zeeuwen met het geschut en de houte schermen;
voorts de Fransche, Engelsche, Schotsche en andere
knechten, en de gelaade waaghens. De rest van
't paardevolk diende tot achterhoede. Behalven dat
zoo woelend' een beweeghenis niet verhoolen kon
blyven, zoo wilde noch het ongeluk, dat twee van
de duiven, naa stadt geschikt, by den vyandt geschooten wierden, ende quamp hem daarenbooven
een ooverlooper verkundschappen, hoe de beleegherden, ter plaatse daar nocht wacht, nocht genaak75

schans was, een' gordyn doorsneeden hadden, om
ter vest uit te storten, zoo ras als zy 't ontzet verneemen zouden. Waarop hy, als zyn' vooruitloopers
aanbraghten, dat het tydt om waapenen was, daar
ontrent hoopen stroois deed verzaamelen, natten en
aan Brant steeken, om dien van binnen oogh en
oordeel van 't pas des uitvals te beneemen, stellende
des niettemin vyfduizent man' van zyn beste voetvolk met driehondert paarden achter 't strooy, eensdeels om hen t' ontfangen, zoo zy te voorschyn
quaamen, eensdeels om d' ontzetters te stuiten. Een'
andere schaar van vyfduizent knechten met vyfhondert ruiters, onder Jan Babtista del Monte en andere
bevelhebbers, gebood hy lanx den Duinkant westwaarts op te trekken, tot dat zyn geschut by vluchten
afginge, alsdan eenen keer te neemen, dwers oover
de heirbaan, en de Nassauschen ter slinke zyde aan
te ransen. Ter zelve stonde hadden Romero, Montedoca, Licques, Capres, Fronsbergh en Polwyler met
hunne regementen oover de besnydingen te springen,
en zich uit den weeghe te houden, tot dat zy geleeghenheit zaagen, om op de rechte zyde van Baatenburgh te treffen. Het ooverschot van 't heir stond
in slaghorde binnen de leegherwallen. Des morghens
ten drie uuren, zynde de Baroen gekoomen aan
't Mannepadt en beezigh met de houte borstweeren
en zyn waaghenburgh ter weederzyde toe te stellen,
zoo doet het Spaansch geschut den mondt op en
maakt de vyandt veirt van d' een' en d' andre zyde.
De voortoght van Baatenburgh, doorgestreeft tot in
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't bos en binnen de beschansingen en dezelve ongemant ziende, stoot voort, tot dat zy de troep by
't smookendt strooy voor de borst vindt. Aldaar
raauwelyk bejeeghent en zich quaalyk behelpende
met de paarden, mits de belemmering van struiken
en geboomte, werd zy getrent en te rug gejaaght.
Die van der stadt hoorden 't gedruis wel, maar geblindt met den rook, vernaamen geen teeken, 't welk
bestemd was met brandt te doen. Dies waanende,
dat het een veinstrek was, riepen zy: Alzoo niet,
Papisten, zult ghy ons, met valschen schyn van strydt,
in uwe laaghen lokken. Binnenwyle runden Baatengurgh en Karloo op een' troep paarden der Spaanschen, wel het derdendeel sterker dan de hunne. In
deezen aanval werd Karloo verslaaghen, ende neevens
hem Balthazar van Zurk, Jaspers broeder, van ouds
her genaamt Studier, dienende op eighe borz met
drie paarden. Ter zelve stonde rukte de rest van
't Spaansch paardevolk met vollen run op den Baroen
aan. De Nassauschen, alzoo geschokt, wenden toom en
koomen, met al 's vyands ruitery op de hielen, ter
waaghenburgh instorten op hun eighen voetvolk.
'Twelk, daardoor ontschaart, en voorts bespronghen
van 't voetvolk der Spaanschen, zoo ter rechte als
ter slinke achteruit spatte en zich verstrooide. Daar
bleef 'er, op de plaats oft in de vlucht, ontrent
zeevenhondert, hoewel men eerst luider riep, waaronder Baatenburgh zelf, met verscheiden' Hopluiden,
zessentzeeventigh burghers van Delft, vyftigh van
der Goude, dertigh van Rotterdam, veertigh van den
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Briel, andere uit andere steeden. Ende zouw 't verlies
van yolk grooter geweest zyn zonder de duisternis,
't gebrooken landt, en eenighe Staatenscheepen, op
de Meer leggende, waardoor een goedt deel geberght
werd. Tseeraarts, gewondt, ontquam het binnen
Leyde. De voerluiden, afsnydende de gareelen, ontreeden 't meest met hunne paarden. Maar al de
waaghenen en voorraadt werden veroovert, neevens
't geschut en dertien oft veertien vendels. Deze
plantte men, des volghenden daaghs, in 't gezight
der stadt, ende joegh eenen gevangen, besnoeit van
neuz en ooren, derwaarts, om 't mislukken van den
aanslagh te melden. Tot bewys van 't zelfste werden
ook etlyke hoofden der verslaaghe burgheren oover
de veste geworpen.
Van deeze neederlaagh beefde bynaa heel Hollandt, voorneemelyk die van Alkmaar, hebbende tot
noch toe geweighert, eenighe knechten in te neemen.
Het leegher tot Sassem werd opgebrooken en 't yolk
in bezetting geleit. Voorts verwylde de Prins niet,
den beleegherden aan te schryven, dat zy zich zouden
zien, zoo best doenlyk waar, te redden. Ende quam
dit dien van Haarlem oover, naa dat zy zeeven
maanden met zoo fel eenen vyandt gestreeden, meer
dan tienduizent kortouwschooten, allerley gevaar,
endtlyk den raazenden honger uitgestaan en een'
Saguntische standvastigheit, zoo veel de Christelykheit scheen te lyden, beweezen hadden. Dewyl 't volharden hun gewis bederf was, en geene genaade
buiten te verwachten scheen, werden zy in 't eerste
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te raade, met al wat waapen voeren kon, door
't leegher te slaan, achterlaatende het ooverschot,
op hoope dat de Veldtheer den weerloozen ouderdom
en sexe zouw spaaren, al deed hy 't slechts om de
soldaaten in den bandt der krystucht te houden.
'Twelk vernoomen by de vrouwen, en hoe men haar
met haare onnoozele panden in 't gewoudt van den
woedighen vyandt dacht te laaten, bersten zy uit
met huilen, schreyen en jammeren, en bedryven zoo
deerlyk een misbaar, dat men geenen wegh met haar
zagh, nocht yemandt van 't harte moght, al die bedrukte zielen ter proeve van de Spaansche meedooghenheit oover te geeven. Dies hervat men den
raadslagh, en eindight hem met besluit, dat zeeven
vendels, meest schutten, de voortoght zouden hebben, om een gat in den vyandt te gaan. Daarnaa
hadden die van de Majestraat ende de schutterye,
samt anderen, den Spanjaardt mistrouwende, met
wyf en kinderen te volghen. De achterhoede moest
uit neeghen vendelen bestaan, en de Prins van den
toeleg verkundschapt worden, opdat hy hun alle
mooghelyke hulp te gemoet schikte. Ende waaren
nu alle bruggen, die in stadt oover 't Spaaren
laaghen, gebrooken oft opgetooghen, scheepen en
schuiten ten deel in den grondt geboort, ten deel
aan d' oostzyde gebraght, om de naajaght des vyands
te schorsen, 't schut veirdigh om gezonken te worden. De maare van dit voorneemen wracht omzien
by Don Frederik, en hem viel in, hoedaanigh het
geweldt der vertwyfeltheit is, dat de oorden zyns
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leeghers te wydt verspreidt laaghen, om zich gemaklyk te baate te koomen; dat men geen' gissing
maaken kon, ter welke plaats de beleegherden hun
geluk verzoeken zouden; jaa dat zy, schoon gestuit
wordende, uit de jongste wanhoop alles in vuur
zetten moghten, en zich onder de assche hunner
verbrande vaaderstadt begraaven. Al 't welke ooverwooghen hebbende, vond hy best, hun een aanblik
van hoope te laaten toeschitteren, en deedt, op den
naame des Graaven van Eeverstein, eenen brief in
de stadt schikken, luidende: dat 'er alsnoch vergiffenis

ten beste was, zoo zy tot oovergift verstaan wilden,
ende niemandt gestraft zoude worden, oft hy hadde 't,
naa hun eighen oordeel, verdient. Waarnaa de Duit-

schen terstondt luisterden, en weigherden de toght.
Vyf vendelen Waalen, niet zoo licht in 't vertrouwen,
maakten zich echter gereedt, en ter Schalkwyker
poort uit, neevens een goedt getal der burgherye,
met toeleg om de Meer en 's Prinsen scheepen te
kryghen. Mits deeze tweespalt ging heel Haarlem
't onderste booven: alles dreef 'er en dwerrelde met
zulk een' losheit en ontsteltenis, dat de wacht tot
laat in den nacht onbezet bleef, en de stadt in gevaar
van schielyk ooverrompelt te worden. Ende was de
wanorde en bedremmeling niet minder by d' uitgetooghe schaare, die, onvoorzien van brugleggers
en noodigh gereetschap, te rug keerde. Zy greepen
naaderhandt noch eens den zelven moedt, maar
zaaghen 'er niet deur, wanneer 't 'er op aan quam.
Derhalven, als nu vast yder eeven week in den
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boezem was, treeden den twaalfden van Hooymaandt twee Burghermeesters neevens Steenbach,
Vader en Rosigny in ernstighe handeling met den
vyandt, en werden d' anderen genoeghzaam der voorwaarden eensch. Alleen Rosigny, geenszins daarin
gerust, en raadzaamer vindende het uiterste te
waaghen, vertrok zich in der stadt en hield den
Walschen Hopluiden voor, wat 'er gaande was. Die
draaven met de hunnen in heevigheit naa de poort,
en trekken de valbrug op, om de gemaghtighden
buiten te houden. Doch werden zy endtlyk ingelaaten, voorgeevende, dat Don Fredrik grooter zachtmoedigheit toonen zoude, dan men hem toevertrouwde. Ten volghenden morghen heel vroeg wort
den soldaaten, die by tromslagh vergaadert waaren,
in hunne keure gestelt, de genaade oft ongenaade
des Hartoghen te verwachten, oft zonder geweer uit
te trekken. Ende dewyl de Hooghduitschen en Schotten, dien reeds te verstaan gegeeven was, dat hun
niets misschieden zoude, verklaarden, dat hun bet
geviel te blyven, dan de waapenen of te leggen, zoo
hadden ook d' anderen liever het zelfste te antwoorden, dan zich bloot op 's vyands trouw te verlaaten.
Bordet, een Fransch Eedelink van oovermanlyke
dapperheit, had, geduurende 't beleg, met woorden
en werken zynen spitsbroederen tot geen' geringen
prikkel ter volharding gedient, zoo verre dat, als zy
begosten te flaauwen, en uit te slaan hoe de noodt
voortaan ondraaghlyk viel, hy, tot bewys van 't vermooghen eens menschen, die enkel wil, een' kaars

eischte, en vraaghde, wat hem in vryheit ende des
ganslyk gezint zynde, beletten kon, een lidt van
't lyf te branden. Ende zeit men, dat hy daarop
zyn' handt in de vlam stak en bleef houden, tot dat
de stank het gezelschap uit de kaamer dreef. Deez,
alsnu de uitkoomst des handels afziende, zonderling
wat hem en anderen, die tot Berghen in Henegouw
's Prinsen dienst had moeten verlooven, was naakende
bood een gelaaden roer aan zeekeren zynen dienaar,
ende doet, zeid' hy, naa zoo meenighen plichtbewys,
dit laast' aan uwen heere. Drukt op hem los en verlost
my van d' ondeurworstelbaare noodt. De knaap, verbaast in zoo byster een bevel, bad om verschoont te
worden van 't uiterste leedt te doen den Beene, dien
hy alle trouw en hulpe schuldigh was. En Bordet
weederom: Wat mart ghy? Myn leeven, doorgebraght
in 't betrachten der eere, ontzagh nooit leedt dan de
schande. 'T zal op zyn eindt niet veraarden, om met
een' smaadighe doodt de snoode lust zyns vyands te
koelen. Reikt my uw' hand; verplicht in haar zal ik
sterven, oft anders in myn eighe. Toen vlydt zich de
dienaar ter gehoorzaamheit, de meester op de knien,
met een' deeken om de ooren geslingert. Alzoo verbeid' hy, in 't aanroepen van Gods barmhartigheit,
de scheut, die, haaren gank gaande, hem 't hoofd
aan flarzen smeet, dat het brein teeghens de bedstee
spatte. Zommighen meenen, dat de Heer zelf het
werk gewracht hebbe, mits de knecht volstond in
't weigheren. 'T magh weezen, dat deez de zaak
in tweederley wyze vertelt heeft, naa tydt en ge82

leegenheit, om de zelve wel oft quaalyk te verantwoorden. Hoe 't zy, men houdt het daarvoor, dat
Don Frederik zich, in zoo hoogh eenen sprong van
oovermoedt, ten hooghste verwondert vond.
Op den zelven morghen, ten neeghen uuren, werd
het verdragh geslooten, meebrenghende, dat men de
stadt op genaade oft ongenaade hadd' oover te geeven,
doch de Veltheer tevreede was met een' somme van
tweehondert veertigh duyzent gulden, by de burghers
te betaalen, hondert duyzent binnen twaalf daaghen,
de rest binnen tweemaals zes weeken, tot afkoop van
den roof . Als de schutteryen hier in bewillight hadden,
wert met de groote klokke verkundight, dat alle
poorters en soldaaten hunne waapenen op 't stadthuis zouden brengen, uitgezeit de Duitschen en
Schotten, die terwyl de vesten bewaarden by orde
van Don Frederik, viellicht om het toghten der
Spanjaarden naa den buit in te toomen. Aan de
burghers werd belast, zich in 't klooster te Zyl, aan
de vrouwen in de groote, aan d' andre soldaaten in
de Baakenesser kerke, te vervoeghen. Dit geschiedt
zynde, quam Philips van der Maate, eertyds Burghermeester van Haarlem, als gemaghtight van den Hartoghe, de vrouwen aanzeggen: zy wilden doch alles,
wat 'er van goudt en zilver, gemunt oft ongemunt,
voorhanden was, vlytelyk by een zaamelen, op dat 'er
aan 't ransoen der plondering Been mangel viele. Ende
was Naar geoorlooft, dien aavondt t' huis te slaapen,
maar zy moesten 's morghens daar aan weeder in de
kerke verschynen. 'Tselfste hield by den burgheren
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in 't klooster voor. Ende werd dat pas den mannen,
onder hen zessen, een bol broods van twee ponden
uitgedeelt. Ten volghenden daaghe keerd' hy echter
tot de kerke met Juliaan Romero en veel' andre
bevelhebbers, gewaapent. 'Twelk zich zoo yslyk opdeed in 't oogh der anxtvallighe sexe, dat zy, als
gepraamt van de baarlyke doodt, altzaamen oover
hoop stortten. D' onnoozele schoolkinderen, op 't
koor zittende, droeghen hunn' aanpart van deeze
versleeghenheit. Doch men stild' haar met melden:
dat de genaade verworven was. Zy zouden maar 't opbrengen der beloofde penningen verzorghen en goeds
moeds naa huis gaan. Met gelyken troost werden de
mannen verquikt. Midlerwyle tooghen de Spanjaardts binnen. Toen moesten ook de Duitschen
en Schotten hun geweer booven brengen, en zich
onder wachte ten deel in 't klooster van Sante
Katryne, ten deel in dat van Sant' Ursule begeeven.
Ook gold het verdragh zoo veel niet, oft zommighe
burghers huizen werden van de Spanjaards geplondert. Thans volghde Don Frederik, verzelschapt met
den Graave van Bossu en een staatlyk getal Eedelen,
speurende in 't gelaat der steedelingen een naare
forsheit en holbuikten honger, die hun ten ooghen
uitzagh. Al de Hopluiden en vendrighs deed hy
terstond verzeekeren, ende naa 't huis te Kleef
voeren. 'S daaghs daaraan quam Alva in persoon
de leegherwerken en steevesten condom te paarde
bezightighen; ende, zonder binnen te ryden, keerde
des aavondts tot Amsterdam. Met een hief het
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woeden aan oover de soldaaten en eertijds uitgeweeke burghers, die by etlyke honderden teffens
verdelght werden. Ende verzwolgh men de lust
deezer moorddaadigheit op eenen dagh niet, maar
toefde van tydt tot tydt, als om der wreedtheit de
smaak te lengen. Die tot bieghten verstaan wilden,
krreeghen 't zwaardt; die niet, bekochten 't met
de koorde. Vyf beuls met hunne knaapen sloofden
zich of aan deezen verfoeiden arbeidt, en de armen
bezweeken hun van vermoeyenis, eer d' onbarmhartigheid des dwingelands moede werd. Dies deed
hij noch ontrent driehondert ellendighen by paaren
ruggelinx t'zaamen kneevelen en in den mondt der
Meere verdrenken. Onder andren werd gehangen
een Luithersch Leeraar van Hopman Steenbach, de
Ooverste Ripperda met zynen steehouder Luidewyk
Hoorenmaaker van Gent onthalst, desgelyx Simon
Simonszoon, Predikant der stadt, en een bastaartzoon des Kardinaals van Granvelle. Deeze jongman,
heel anders gezint dan zyn vaader, had zich aan
's Prinsen zyde in krysdienst begeeven, en liever
te sterven dan zijn' afkoomst bekent te staan. Het
zelfste bezuurden Landslot van Breederoode, Heer
van Veenhuizen, Rosigny, Jonker Jan van Duivenvoorde, kornel van de burghers, ende Simon Schoorel, Rentmeester van den Briel, de welke, vervolghende zeekere vrouwspersoon ten huwelyk, door zynen
medevrijer verraaden werd. Min nocht meer sprong
men om met een deel soldaaten, die, krank geleeghen hebbende tot den neeghenden van Oest85

maandt, op de werf van 't gasthuis onthooft werden.
Hopman Balfour behield zyn leeven op geloof, mits
zweerende den Prinse 't zyne te beneemen, dien hy
zulx echter te kennen gaf en getrouw bleef. Adriaan
Janszoon van Dort, Schout, de heer van Vliet,
Pieter Kies, Geeraart Stuiver, burghermeesters,
neevens verscheide, zoo wethouders als bevelhebbers oover de schutterye en anderen, werden midlerwyle in bewaarnis gestelt, en men sloegh met vier
trommels om, dat niemandt bestonde, yemandt, die
eertyds voortvluchtigh geweest was, te verberghen
op peene van in zijn' eighe deur gehangen te worden.
Pieter Hasselaar, gezocht daar hy oover taafel zat,
en ziende datmen zynen broeder Niclaas, die van
versleeghenheit weenende werd, voor hem nam en
aantaste, ontdekte zichzelf, zeggende: zoo ghy den
Vendrigh zoekt, laat deezen los: ik ben 't. Als de
stadt oover ging, was de bezetting, die zommighen
op drie, anderen op vierduizent man' geschat hebben,
gesleeten tot ontrent achtienhondert toe. De helfte
van dit ooverschot werd wel gedoodt. Niettemin
Mendoza en Pedro Cornelio, Spaansche schyvers,
als oft dit noch te laffelyk gewoedt, en met afmaaken
van vermeesterde luiden treflyke eere te behaalen
waar, vergrooten 't getal tot op tweeduizent; Carnero
op drieduizent; die men om 't hervatten der waapenen teeghens hunnen eedt, tot Berghen en Zutven
gedaan, zoude hebben van kant geholpen. Ook stond
de zeeghe den Spanjaardt op niet weenigh bloeds,
ende houdt men, aan zyne zyde geduurende 't beleg
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by de vyfduizent man' aan scherp gestorven te
weezen, daaronder veele vermaarde Ooversten ende
anderqn van naame. Een Raadsman van oorlooghe
niet, oft hy was t' eenigher stonde verwondt geworden; zelfs de persoon van den Veltheer, die
gevaar van den lyve liep, zonder 't yzeren beslagh
van zynen riem, daar de koeghel zyn' veirt op brak.
De reekening van de meenighte der geenen, die
aan ziekte, honger en ongemak vergaan zyn, zouw
men zwaarlyk kunnen maaken, hoewel zy op zeevenduizent gegist wordt. Maar de onkosten, schaade
van brandt en anders, by de beleegherden gedraaghen, zyn gebleeken te beloopen twaalfhondert
drieententachtigh duizent gulden, een' weldighe
somme, indien men op de schaarsheit des gelds van
dien tydt wil aanschouw neemen. De Hooghduitsche
soldaaten, voorts, hebbende 's Prinsen dienst moeten
verzweeren, werden, onder hoede van hondert
tscstigh Spaansche ruiters, naa Gelderlandt geleit.
'Twelk verstaan by Sonoy, dat pas den Diemerdyk
noch inhoudende, zond hy drie galeyen met schutten
af, onder Hopman Walter Heegheman. Die achterhaald' en besprong hen tot Nieuwkerk in der nacht,
zoo schielyk, dat de Spanjaards, niet kunnende
t'schrap raaken, de vlucht naamen. De Duitschen,
by Sonoy gebraght, gelieten zich graatigh naa herwaapening en wraak van den geleeden hoon. Maar
Don Frederik, des verwittight, wilde flux met hunne
Hopluiden Steenbach, Vaader, Schram en Gunther,
deur, doch liet zich endtlyk verbidden tot zoo veel
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uitstels, dat zy eenighe hunne meedegevangenen
moghten afveirdighen, om den voorzeiden soldaaten
hunnen eedt en 't gevaar hunner bevelhebberen te
erinneren. Waardoor de Duitschen beweeght, by
verlof des Prinsen uit den dienst scheidden.
Deezen uitgang nam 't beleg eener stadt, ouwlinx
vermaart door de strydbaarheit, betoont van haare
burghers in 't Ooste en 't verooveren van Damiate;
die ook geen minder lof by alle luiden van letteren
heeft verdient met de konst der Boekdrukkerye, daar
eerst verziert in den jaare veertienhondert veertigh
door eenen Laurens de Koster; hoewel zy hem van
zeekren zynen knecht snoodelyk ontdraaghen werd,
ende voor eighen vondt aan den dagh gegeeven tot
Mentz, van waar zy voorts door Europe verspreidt
is. Groote versleeghenheit, zonder twyfel, baarde
de val van Haarlem door 't gansche landt. Die niettemin de dingen der weerelt met zuiveren ooghe beschouden, zaaghen lichtelijk af, dat, zoo in alle
plaatsen slechts van gelyke sterkte de zelfste standvastigheit voet naame, niemandt van de geboorenen
jonk genoegh was, om 't eindt der oorloghe te beleeven.
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HOOFT'S
NEDERLANDSCHE HISTORIEN
HET BELEG VAN HAARLEM

TER VERANTWOORDING
Langer dan twintig jaar missen we een uitgave
die een aesthetisch zicht op Hoofts „Nederlandsche Historian" mogelijk maakt. Reeds zo lang
toch zijn de deeltjes „Episodes uit Hooft's Nederlandsche Historian" (bezorgd door Stoett) en „Haarlem en Alkmaar" (door Terwey-Koopmans) niet
meer herdrukt. Zou dan toch de behoefte eraan,
voor onze tijd, opgehouden hebben te bestaan... ?
Niemand die Hoofts grootste werk kent, zal op
deze vraag bevestigend antwoorden: weinig kunstwerken uit „de oude tijd" bezitten zo veel aantrekkelijkheid en vormingswaarde. Weinig werken die een
zo belangwekkende nationale inhoud hebben, en ons
die zo groots voor de geest brengen als de „Historian". En dat in een taal die, uiterlijk „gelatiniseerd", in wezen even Nederlands is als die van het
Geuzenlied, en van een epische schoonheid zonder
weerga in heel onze literatuur.
Zulk 'n monument van Nederlandse kunst te leren
kennen en te bewonderen, is een van de (te) weinige
kansen die onze literatuur in de eerste plaats het
jonge geslacht biedt, tot evenzeer artistieke als nationale vorming. Men moet toch inzien, dat het niet
aangaat om, ter wille van de vele kleine talenten
en van de ,volledigheid' in het onderwijs van lite3

ratuur, nog langer de 'enkele genieen onrecht aan te
doen. Niet alleen als lyricus, als pastoraal en politiek
dramaturg, of als blijspeldichter is Hooft de grote
kunstenaar: hij is dit evenzeer, ja meer, door het
werk-van-z'n-leven, de „Nederlandsche Historian".
Redenen waarom we dadruit hier een klein geheel
laten volgen, n.l. het beleg en de val van Haarlem,
waarvan Hooft-zelf in een brief aan Huygens zegt:
„...zoo zoude deeze beleeghering my, onder verbetering, wet de pynlykste dunken, die tot noch toe
in Nederlandt is uitgestaen. 't Welk de waerom is,
die my daeraan zoo veel woorden heeft doen te kost
leggen."
Onze korte inleiding-en-tekstverklaring heeft geen
ander doel dan de lezers van Hoofts verhaal de
gewenste inwijding te geven, en ze te helpen de
taalmoeilijkheden te overwinnen. Historie-geleerdheid en (of) kennis van zeventiende-eeuwse taal aan
te brengen hebben we, als vakspecialistisch, gemeden.
De tekst, en deze als kunst, is ons het enig-belangrijke.
Tot slot: Niet alleen zal de lezing van dit boekje
een hoog, een nationaal en literair genot kunnen
verschaffen, maar ook kan het niet uitblijven of het
na-„scheppen" van Hooft geeft een school voor de
stijl, disciplinair en constructief.
De aantekeningen bij de tekst zullen, naar we
vertrouwen, weinig onopgehelderd laten, dank zij de
adviezen die we mochten ontvangen van even be-
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langstellende als bevoegde- zijde: van mejuffrouw
Dr. G. H. Kautz, als Archivaris van de stad Haarlem;
van de heer Dr. J. W. Wijn, kapitein en historisch
vestingbouwkundige, to Soest; en van onze oudleerling, evenzeer artist als historicus, Hercules
Prenen, die in zijn functie van Secretaris der Rijnlandse Academie en President harer Orphische Faculteit ons met zijn toewijding en kunstzin wel zeer
heeft verplicht. Last, not least, danken we Dr.
W. H. Staverman, redacteur van „Dietse Letteren",
die uit liefde voor onze taal- en letterkunde heel
deze arbeid nauwkeurig heeft bestudeerd, en ons
vele verbeteringen aan de hand heeft gedaan.
*

*

*

Hooft als Historie-kunstenaar.
Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) was de

zoon van de koopman, schepen en later burgemeester
van Amsterdam: Cornelis Pietersz. Hooft, afkomstig
uit een geslacht van Zaanse schippers, eenvoudige
mensen, harde werkers. Die zich hebben opgewerkt,
niet tot platte duitenmakers en tirannen, maar tot
patriciérs van ware volksadel: ruime en rechtschapen
lieden, open voor de hogere goederen van de geest,
waaronder wetenschap en kunst.
De aanstaande „dichterprins" ontving dan ook
thuis en op de latijnse school een uitstekende opvoeding, en het kon niet anders of zijn artistieke
aanleg deed hem reeds op zeventienjarige leeftijd
„nieuwe", jambische renaissance-verzen schrijven,
*
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en toneelspelen maken uit de zozeer in trek zijnde
klassieke stof. De omstandigheden waren ook hiervoor de jonge dichter gunstig, opgroeien als hij kon
in een tijd van culturele opgang. Opgang, niet het
minst van de taalkunst van Renaissance en Barok.
Naar de koopmansgewoonte van z'n tijd werd hem
door z'n vader de gelegenheid geboden om, ter voltooiing van z'n opvoeding, een „wereld"reis to
maken. Deze drie-jarige reis, van 1598-1601, door
Frankrijk en Italie, allereerst met handelsoogmerk
ondernomen, is hem van groter betekenis geweest
voor de verwijding van z'n horizon: de verwerving
van een schat aan mensenkennis, levenswijsheid,
kunstkennis en kunstzin. Van deze groei als mens
en kunstenaar getuigen z'n liefdeliederen (Petrarca!),
z'n herderspel Granida — 16o5 (naar de Italiaanse
pastorale).
Naast Italiaanse invloed blijft — en, sterker nog —
die der Klassieken werkzaam. Op z'n politieke
drama's: Geeraerdt van Velsen — 1613, en Baeto
oft Oorsprongh der Hollanderen — 1617, vooral die
van Seneca. Maar voor alles blijft Hooft Hollander,
en een voorbeeldig getuigenis daarvan geeft hij met
z'n blijspel Ware-nar, „nae 's lants geleghenheit
verduytscht" naar de „Aulularia" van Plautus. In
de Duytsche Academie, Costers Academie, waartoe
ook Hooft, na de twisten in de oude kamer „In
Liefde Bloeyende", was toegetreden, is het in 1617
opgevoerd. Uit dit, van personnages, milieu en taal
zo Amsterdams stuk, blijkt hoe diep en, door geen
6

Klassieke en Italiaanse invloeden en vereerde voorbeelden te verdringen, hem het locaal en nationaal
eigene in hoofd en hart leefde.
En als Hooft, na dit vele en verscheiden werk,
de leeftijd van veertig naderend, zich als mens en
kunstenaar volgroeid kan voelen, krijgt de geschiedbeschrijving zijn liefde, en houdt die tot aan z'n
dood. In 1618 begint hij met Het Leven van Hendrik
den Groten (Hendrik IV van Frankrijk), dat hij in
1626 voltooit. De „Annales" van Tacitus leest
en herleest hij — naar men wil twee-en-vijftig
keer! — en van het oeuvre van deze schrijver
geeft hij een vertaling. Gedeeltelijk 66k als stijloefening. In 1636 verschijnt z'n Rampzaaligheden der
Verheffinge van den Huize Medici, geschreven tussen
het grote werk door dat hij in i 628 had aangevangen:
— „De Nederlandsche Histoorien seedert de Ooverdraecht der Heerschappye van Kijzar Karel den
Vijfden op Kooning Philips zynen zoon". Negentien
jaar heeft hij daaraan gewerkt: in 1642 konden de
eerste 20 boeken (het tijdvak 1555-1584) verschijnen, en vijf jaar later, bij zijn dood, liet
hij nog 7 boeken over de jaren 1584-1587 na.
Het is dit werk, nationaal van stof en van geest,
dit evenzeer literaire als historiografische meesterwerk, waarop we enige toelichting zullen geven om
de grote hoedanigheden ervan te doenzien en4genieten.
*

*

*

De Hooft van de „Historian" is Hooft op z'n
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machtigst en schoonst: de volgroeide mens en kunstenaar. Wat aan dit werk, z'n levenswerk, voorafgaat, zien we als voorbereiding tot de bouw van z'n
monumentale geschiedenis-en-heldendicht van de
Vrijheidsoorlog. Geen geschiedenis alleen, niet enkel
kunst ook, maar beiden organisch een, als gevormde
inhoud, en als inhoudende vorm.
Hooft als Geschiedschrijver.
Als zovele i6de en 17de eeuwse Westeuropese geschiedschrijvers heeft Hooft — niet meer bij Livius,
maar — bij Tacitus (+ 1 oo) schoolgegaan. In z'n
Annales en z'n Historiae geeft Tacitus niet alleen
de belangrijkste feiten van de Romeinse geschiedenis
uit de tijd van de eerste keizers (van Augustus' dood
tot en met Domitianus), maar tracht hij ook uit het
beloop van de historie zich een oordeel te vormen
over wat de beste staatsvorm is. Z'n conclusie luidt:
de aristocratisch-republikeinse, en, onder bepaalde
moeilijke omstandigheden: de monarchale. Juist
omdat West-Europa in een periode van (onfeodale)
statenvorming verkeerde, werden de leiders genoodzaakt om het probleem van de beste staatsvorm
onder de ogen te zien. Overal was dit een „brandende
kwestie": in Italie voor de Medici's, in Engeland
voor Hendrik VIII en Elisabeth, het urgentst voor
Hendrik IV van Frankrijk, die het welzijn van z'n
land zag geschaad door verscheurende godsdiensttwisten. In 1598 bracht hij hierin vrede door het
Edict van Nantes, en zo orde-en-eenheid. „Hij had
8

gheresolveert een proeve ende exempel te maken,
oft niet mogelijck en soude wesen een Rijcke met
twee Religien in vrede te houden ende alsoo een
ygelijck contentement te gheven" (van Meeteren).
De i6de eeuwse geestelijke en politiekeleiders waren
er heilig van overtuigd, dat van een krachtige staat
slechts sprake kon zijn als er eenheid van godsdienst
was; in de i7de eeuw kwamen er velen, zo ook Hooft,
die van oordeeL waren dat verdraagzaamheid in het
religieuze, ook door de Staat betracht, goed was,
en dat als waarborg daarvoor de kerkelijke gezaghebbers zich van het streven naar politieke leiding
dienden te onthouden. Ten onzent gold dit de
kalvinistische predikanten. Brandt zegt dienaangaande in z'n „Leven van Hooft": „In 't stuk van
Godsdienst was hij zeer oneenzijdigh, en een vyandt
van 't lichtvaardig veroordeelen. Alle naauwgezetheid (= engheid en fanatisme), hardigheit en verdrukking, ter zaake van 't geweeten en 't geloof, was
hem teegens de borst. Hier vereischte hij toegeeving
en maatiging."
Ook de verhouding van moraal en politiek was
een actueel punt van meningsverschil. Bijvoorbeeld:
waren alle middelen, tot verraad en moord toe, geoorloofd om tot vorming van een krachtige nationale
staat te komen ? Sommige politici en geschiedschrijvers meenden van wel. Zo de scherpzinnige en
suggestieve schrijver van „Il Principe", de Italiaan
Macchiavelli, die in het eerste kwart van de i 6de eeuw
dit werk schreef als staatkundig handboekje voor de
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Medici's. — Anderen, waaronder Hooft, meenden
van niet. Hij oordeelde, dat de staatslieden uit de
kennis van de geschiedenis de wijsheid konden
putten om, ook zonder de kristelijke moraal te
kwetsen, een inwendig-sterke staat te vormen, het
geluk van het yolk te verzekeren. Ook de wijze en
scherpzinnige Romeinse geschiedschrijver Tacitus
veroordeelde verraad en moord als middelen tot
politieke - doeleinden, en ook dit was een reden
waarom velen bij Tacitus ter schole gingen, en van
hem staatmanswijsheid wilden leren. Bovendien zag
Hooft in Tacitus' taalhantering het ideaal van de
geschiedschrijver; vandaar dat hij hem veel vertaalde en zich bij z'n „Nederlandsche Historian" op
hem modelleerde, om ook artistiek-verantwoord het
grote gebeuren van de Opstand en de Wording van
de Nederlandse Staat, als leerschool voor staatsmanschap, uit te beelden.
Niet maar toevallig heeft hij Frederik Hendrik
z'n werk opgedragen. Hij zag in deze stadhouder, „de Vredestichter", een groot politicus.
We citeren uit z'n Opdracht: „Doch kruipt 'er
eenighe heimelijke hoope onder dat het graan van
grootmoedigheit en andere vorstelijke deughden,
't welk in de schoot deezer Historie steekt, indien
uw' Hoogheit verstaan moghte het daaruit te doen
raapen om gezaait te worden in den begaafden geest
van den Koninklijken Bruidegom, haaren zoone, misschien yetwes bybrengen zal tot de oovervloedt van
den gelukkigen oest, dien zich alle liefhebbers des
I0

vaaderlands, zelfs in de lente. zyner jeughd, belooven
van eenen akker zoo wel geaardt en gebouwt". —
Dat men algerreen Hoofts bedoelingen begreep blijkt
duidelijk uit wat Brandt in z'n „Leeven van Hooft" —
1677, van de Historian zegt:
„In deese Historie las men nu 't bedrijf der
Neederlanderen, en hunne Helden, met groote
kracht van taale, en cieraadt van welspreekentheit,
beschreeven. Bondigh was ze op 't allerhoogste: in
't vertellen leerzaam, beweeghlyk, voorzichtigh. Men
vondt'er geen bloot verhaal van zaaken, maar een
school van staat; een leidtstar van regeeringe; een
kompas van beleidt; een wegwijzer ter oorloghskunde ; een leermeester van grootmoedigheid, bescheidenheit en gemaatightheit; een opwekker tot
liefde des vaderlandts en der vryheit. Al wat zich
hier voordeedt was verheldert met bespiegelingen
en inzichten, die d' omzichtigste schrijvers met onzichtbaarheit voor duistere, en met klaarheit voor
klaare oogen, gewoon zijn tot inslagh van hun geweef to gebruiken. De beschrijvingen der veldtslaagen beroerten, oproeren, muiterijen en raadtslaagen waaren hier als taafereelen vol leevens, daar
zich de geest der poezije, op verscheide plaatzen,
met veele schrandre slaagen liet zien en hooren:
de reedeneeringen zinrijk, en 't gantsche werk bezaait en bezielt met spreuken, uit den boezem der
wijsheit gezoogen. Niet dat onnut, of gering, of der
stoffe oneigen en onwaardigh was, werdt hier gevonden... Laat dan nu voortaan, opdat ik de handt
II

van dit taafereel, of deeze schets, zoodanig als ze is,
aftrekke, zyne boeken den doorluchtigen mannen en
schryveren der volghende eeuwen tot een uitsteekendt voorbeeldt dienen, om hunne raadtslaagen,
daaden, en styl van schrijven, naar te richten: den
eersten om den vaderlande getrouwe diensten te
doen, de vryheit te verdaadigen, de wettige regeering
voor te staan, en elk by zyn recht te handthaaven:
den anderen om treffelyke daaden, met woorden die
der zaake passen, bondigh op papier te brengen,
en de liefde tot al wat loflyk is krachtighlyk in te
boezemen".
Hooft als Taalkunstenaar.
Allerwege in West-Europa werd met 't groeien
van het nationaliteitsgevoel de behoefte wakker en
de drang werkzaam, om de eigen taal tot een rationale cultuurtaal op te voeren, te gebruiken naast en
gelijkwaardig aan het verafgode latijn, ja, in de plaits
daarvan, ook als instrument voor de verhevenste
gedachten en gevoelens. Bij ons waren Marnix,
Coornhert, Spieghel, Van Mander, Hooft, Vondel
en andere 1 6de- en I7de-eeuwse auteurs door deze
eerzucht geprikkeld. Zij schreven ook hun theologische, filozofische en exact-wetenschappelijke werken in het eigen Nederlands. Ze vertaalden do grote
klassieken om de lenigheid, de smijdigheid van het
Nederlands te bevorderen, ze vormden nieuwe woorden, namen streek- en vaktaalwoorden over, om de
uitdrukkingsmogelijkheid van hun taal te vergroten, te
I2

verfijnen. Karakteristiek is .onder meer de oproep van
Spieghel tot de professoren van de Leidse Universiteit : „Last dit Land in Landstaal u gheleerdheid
ghenieten" (Ruygh-bewerp van de Redenkaveling).
Geen wonder, dat Hooft zich voor een alternatief
voelde: Of Latijn — dat de traditie, de taalmiddelen
voor had — of Nederlands — om nationale en
artistieke redenen. Van 'n even aarzelen getuigt een
passus uit z'n „Brieven": „'t Zoude misschien nutter
zijn in zujver Latijn te schrijven..., in 't welke nochtans het bedrijf eens geslaghts van andere tonge, mijns
bedunkens, niet even eigentlijk ujt te drukken waer."
Om tot waardering van Hooft als Nederlands taalkiinstenaar te komen is het allereerst nodig, niet
tezeer het klassicistische, het op Tacitus gemodelleerde uiterlijk van de stijl als het artistiek-wezenlijke
te zien. Op z'n best is dit virtuoziteit, technisch taalmeesterschap ; en zijn scholing bij Tacitus was een
prachtig middel om, mede door die tucht, zich als
kunstenaar te vervolmaken. Wie met een ,latijnse
vizie' op Hoofts werk aanvangt, dwaalt allicht verder
af: gaat letten op z'n ongebruikelijke samentrekkingen en op de purismen, die beiden wel iets Hooftiaans
zijn, maar voor de „Historian " bijkomstig, al zijn die
purismen symptomatisch voor het geheel en gaaf
Nederlandse in zijn literair streven. En dit: het echtnationale karakter van de „Historian" is geenszins
een der minste deugden ervan ! Wie zich dan ook,
niet bevooroordeeld door literatuur- en taalhistorie,
tot het lezen van de Historian zet, zal — na enige
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inspanning! — ervaren hoe Nederlands van geest
en taal ze zijn. Als Marnix' „Biènkorf", Coornhert's „Zede-const", Spieghel's „Hertspiegel" Van
Mander's „Schilder-boeck", en Van Linschoten's
„Itinerario". „Anders", want gecultiveerder, meer
gestileerd; van een beheersing en een verfijning
die het sterk-menselijke niet verzwakt, maar het
veredelt en van groter monumentaalheid doet zijn
dan de. andere nationale werken. Tot zulk 'n
grote greep — naar inhoud: de Tachtigjarige
Oorlog, en naar omvang: stellig een veertig
a vijftig boeken, waarvan het hem gegund is er
zeven-en-twintig te voltooien — was slechts een
geniaal kunstenaar, met een leven van literaire zelfopvoeding achter zich, in staat. We krijgen, Hoofts
werk overziende, de overtuiging dat al het voorgaande hem heeft gediend als voorbereiding tot z'n
levenstaak en -werk: de „Historian". Het is Hoofts
geuzenhart geweest, dat hem tot dit werk gedrongen
heeft, en hem al die jaren onversaagd in deze ontzaglijke taak heeft doen volharden.
De compositie van elke zin, elke periode en elk
boek is meesterlijk. We worden nooit door de veelheid van feiten en feitjes, episodes en anecdotes,
van de grote koninklijke weg der historie afgeleid.
De groepering is altijd zó dat de details zich schikken
om de grote lijn die Hooft altijd weer vast te houden.
Een karakteristiek voorbeeld hiervan is, hoe de belegering van Alkmaar op de inneming van Haarlem
volgt. VOOrdat de eerste begint, horen we reeds
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tijdens het beleg van Haarlem over plannen tegen
Alkmaar spreken ! Ook viel het ons niet gemakkelijk
de „snee" aan te brengen op de plaats waar Haarlem
„af" is en Alkmaar „begint".
Wie de compositie van Hoofts perioden wil kennen
en bewonderen, (her)leze slechts enkele bladzijden
hardop: hoe aanschouwelijk geordend, en: van welk
een weidse gespannenheid. En juist zó dat de epische
historie-stijl er op z'n zuiverst door tot zijn verwezenlijking komt. Niettemin nergens de eentonigheid van rhetorische verhevenheid: — overeenkomstig het onderwerp van deze kunst, ontrolt zich
voor onze ogen een groots tafereel vol van velerlei
afwisseling. Nu eens geeft de schrijver „reportage"
van de krijgsgebeurtenissen, dan weer voert hij een
aanvoerder sprekende in, een andermaal houdt hij
een bespiegeling over het wisselvallige van het Lot,
of ontroeren hem de verschrikkingen van de oorlog
of de „Saguntische standvastigheid" (zie biz 78)
van de benarde stad, ofwel hij bezint zich op zijn
taak van geschiedschrijver (zie de hiervoren aangehaalde passages).
De lezer die er niet tegen opziet om zich in Hoofts
Nederlands taaleigen te verdiepen, zal strijk en zet
schone taal- en stijlvondsten doen. Zo op bladzijzes van deze uitgave:
„het gepleeghde kon niet dan verraadt, de vuylst'
aller valsheeden, heeten." Hoe kernachtig, schoonyolks, en sterk door alliteratie en ander consonantenrijm. — Een andere plaats (bladzij-acht):
IS

„Beydt: beter, in het betrachten van eer en eedt
tot d' uiterste snik aadems, tot de laatste drup bloeds,
voor de vryheit der steede, gevochten, dan... enz.”
Kort en krachtig, en van 'n verbeten vastberadenheid
deze zin uit Ripperda's toespraak. De hamerende
alliteratie („beydt: beter) en in plaats van een „'t is
beter" de pauze-snee en het staccato. — Nog een
derde citaat (bladzij-negen):
„'t Meeste deel, luyder stemme, verklaarde, gereedt te zijn, hals, haave, voor de vryheit des vaaderlands, onder zoo rustigh' een' ooverste, te waaghen."
Opmerkelijk en, niet toevallig ! ,mist' men bier om
hals en haave: het asyndeton versterkt 66k de alliteratie. En, de zin wordt niet geconstrueerd met
„te wagen" na „des vaaderlands", want niet „overste"
maar „waaghen" moet uitkomen, en lthmt bier extragoed uit, doordat drie lichte accenten onmiddellijk
voorafgaan.
Wil men een prachtstaal van aanschouwelijkheid
in de beschrijving, men leze (blz. 42) die van de overstroming door het wassen van de Dijl.
Zulke passages doorlevende, kunnen we er onmogelijk toe komen om van „een break met de
natuurlijke Hollandse taal" te spreken. Geent op ons
volkseigen idioom, is De Historian door de renaissance-taalcultivering — enige decennien lang — en door
Hoofts eigen artistiek-opvoeden — een leven lang —
een literaire volmaking van datzelfde idioom. Dit
idioom: omhoog gevoerd, en tot een zeer bepaald doel
herwrocht. Wat men steeds voor ogen moet houden.
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HAARLEM TIJDENS HET BELEG, NAAR
EEN DUDE KAART.
VERKLARING DER CIJFERS.
i. Groote Markt.
Straten:
2. Zijlstraat.
3. Kruisstraat.
4. St. Jansstraat.
Poorten en torens:
5. Ravesteinstoren.
6. St. Cathrijnepoort.
7. Papentoren.
8. Eendjespoort.

Gebouwen:
9. Stadhuis.
lo. Begijnhof.
i I . Kakenesserkerk.
x2. St. Gangolfskerk.
13. St. Jansklooster.
14. Jacobijnen.
15. Augustijnen.
16. Lange Brug.
i7. Sint Catrijnen.

BIJ DE KAART.
De bedoeling was vooral een duidelijke kaart te geven. In
de archieven vonden wij een kaart uit het begin van de 17e
eeuw waarop de wallen in vogelvlucht te zien waren. De heer
H. P. heeft deze kaart vereenvoudigd en verduidelijkt voor
ons overgetekend. Het voordeel van deze oude kaart was
vooral dat de wallen en poorten natuurgetrouw zijn en duidelijk
zichtbaar (met de vestingmuren hebben we in dit boekje voornamelijk te maken) en dat de lezer zich de situatie op deze
manier beter kan voorstellen dan wanneer wal en poorten
door een zwarte streep waren aangegeven. Hij bedenke voorts
dat de oude kaarttekenaars een homocentrische opvatting van
hun vak hadden en de wereld tekenden van uit de plek waar
ze stonden, in tegenstelling met onze gewoonte, die het Noorden
boven- en het Zuiden onderaan plaatst. Volgens onze code
staat deze oude kaart dus op zijn kop. Het Noorden is beneden,
het Zuiden boven.
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VERKLARING VAN
STOF- EN TAALMOEILIJKHEDEN

VERKLARING VAN
STOF- EN TAALMOEILIJKHEDEN
Zevende Boek van de Ned. Hist., folio 293 e. v. (editie-1642)
blz. 5
In deezen standt der zaaken — n.l. na schermutselingen te
water bij Amsterdam, en na een eigenmachtige en schandelijke
moorddaad van Lumey. Van een rustig, episch rhythme (v –);
het centrale van „in" vergeleken met ons perifere „bin „der"
om redenen van klank en rhythme, van krachtig uitdrukken,
te verkiezen boven „van de". bezoeken — militair `bezoeken'.
werden aangevochten — in angst en verzoeking gebracht werden.
Hooft schrijft „van hoope, van vreeze", zonder voegwoord 'en',
om het krachtigere van het parallellisme: 'en' moet verzwakkend
op het tweede „van" werken (vgl. ook „by brieven, by booden")
„Aangevochten" zou niet voor „werden" mogen staan: te
dicht na het zware „vreeze", waardoor het z'n effekt niet geven
kon. De uitgang -en moet in deze, renaissancistisch gestileerde
taal, misschien gehOOrd worden. Gekunsteld ? 't Is mogelijk, maar
in ieder geval zou het `gewoontjes lezen' van zulk literair-gecultiveerd proza erger kwaad zijn. „Want", omdat Hooft deze zin
te belangrijk vindt als deelzin; en omdat hij de indruk van de
voorgaande wil laten bezinken. was teffens — betekende meteen.
De samentrekking geeft iets bondigs en verrassends; het
tweede „toeven" houdt `als 't ware' en dus iets zelfironisch
in ! Bossu, van 1567 stadhouder en kapitein-generaal over
Holland, W. Friesland en Utrecht; namens Filips. onlanx —
even te voor (25 Nov. '72.) wydluftigh — uitvoerig. Nu —
tegenstelling met „onlanx". 't en waer enz. — tenzij ze het
op het uiterste, het laatste middel van overgave door dwang
lieten aankomen. Welk schrijven — niet `wat', dat niet veel
meer dan verbindend woord is; niet 'die schrijven, waardoor het verband met de vorige zin te zwak wordt, en waardoor het rhythme (welk = well'k !) „schrijven" bf te veel bf
te weinig uitkomen doet. verstonden — waren van oordeel.
De meervoudsvorm doet ons het individuele bewustworden,
maakt het oordeel meer persoonlijk. beraadt op handeling —
zich beraden op onderhandelen, dus op sluiten van een verdrag.
daar — waar immers. aan het woordt der meyneedigheit hing —
afhing van (het gegeven woord van) meinedigen. (Zie voor de
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`waarde' van dat „woord" de volgende zin.) Hoe direct, kort en
krachtig, dit parallel en contrasterend gebouwde zinnetje ! en het
argument voor hun vernietigend afwijzen in de... `vragen' van
de volgende zin! onder 't rusten op daadingspraak — terwijl
ze vertrouwden op het onderhandelen (zo-juist begonnen).
blz. 6
't ander — de overrompeling van Zutfen en Mechelen. dien
naam enz. — dat begrip („bedrogh") was toch ook in strijd
met alle eer. naa heedensch krysgebruyk — naar de tegenwoordige oorlogspraktijk. sloeren moght — er mee &Or kon,
niet zo nauw genomen kon worden (als verzachtende omstandigheid). zeker enz. — de woordorde, de gebrokenheid van
de zin, drukt verbeten ergernis uit; de komma na „misbruyk"
is een echt lees-teken. niet dan verraadt enz. — krachtig van
alliteratie en 1-rijm ; ras-Hollandse volkstaal, hier edel aangewend
vuylst' — de e-uitgang zou rhythmisch misleidend zijn! geraast = krankzinnig. in te binden — te verzetten. uitleveren =
verschaffen. die geen' reede wist te vatten — (hij) die voor geen
redenering vatbaar was. vasten — uitputtend wachten; de
dubbele punt achter „teeren" is spanningaanduidend en argumentversterkend; voortzetting van de beeldspraak: „vasten",
„uit teeren", „bekoomen". bekoomen: lees (was 't) bekoomen.
sloegh — plastiek ervan. hoe groot enz. = was er niet enz. op
deeze zzjde enz. — deze opvatting kreeg de overhand, de meerderheid sprak zich uit voor onderwerping. : en — en dientengevolge Loontrekkend Raadt der steede — Hooft zelf tekent
bij dit purisme aan: „Pensionaris".
blz. 7
bedektelijk — hun commissie werd n.l. gehelm gehouden.
uit het verbondt te varen — uit de (steden-) bond te treden
(3 Juli 1572 was ook Haarlem tot dit verbond met de Prins
toegetreden). 'T Welk vernomen zzjnde — constructie naar het
latijn; in deze bondige stijl wel-te-pas aangewend. hopman
Wybout Ripperda — kapitein W. R., de bevelhebber van de
stad. Schrevelius noemt hem „Groot Commandeur". doel —
gebouw waar de schutters oefenden. (deze 'Nieuwe' Doel, gelegen in de Gasthuisstraat, dateert van 1562.) deftigheid —
aanzien. wat het in heeft enz. — wat het zeggen wil een eed
te doen. Bij eedbreuk roept men z'n vervloeking over zich,
daar men God tot getuige van 'n leugen genomen heeft! „tot
borghe": de vrees voor de vervloeking is dus een waarborg
dat men z'n belofte houdt. den minste als den meeste — hoog
en laag (van stand). — stuk — aangelegenheid. gemeente —
burgerij. vergiffenis van plichtpleeghing — het hun te vergeven
dat ze hun plicht (als lid van de stedenbond) gehouden hadden.
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loflijk — schoon (ironisch). met vollen run — in vliegende vaart.
blz. 8
hoomoedt — opgeblazenheid. den pastoor van 't Bagynhof —
n.l. Jacob Wij, die deze functie in het Haarlemse bagijnhof
bekleedde, maar tijdelijk te Amsterdam was. 3 Dec. '72 werd
z'n brief ontvangen. die de middelen in de moues hebben — die
(wethouders en pastoor) doen alsof ze zo aanstonds en gemakkelijk kunnen bewerken wat volgt. dien hoonigh laat om den mondt
smeeren — (mooi-) volkse vergelijking ! en, weer in ander opzicht goed: „lyfeighens des dwingelands" (slaven van de tiran)
en „verloopen paap"! bewaart — beschermd. Beydt — wacht
(en houd stand). Hoe kort en krachtig: „beydt: beeter"; die
zware accenten, versterkt door alliteratie, vlak op elkaar, en de
dubbele punt in plaats van 'het is' (beter). dartelheit —baldadigheld. Verlooren — na een pauze, aan het einde van de zin !
opzet — voornemen. fokken — dit heeft de gevoelswaarde van
ons `kweken'. my verlangt — deze wijze van uitdrukking is
minder egoistisch (ijdel) en zwaarder en meer een-van-klank
dan „ik verlang". De drie voornaamste woorden: „hooren",
„Haarlemmer harten" allitereren ! styve kaaken — uitdrukkend
krachtige vastberadenheid. vroeden en achterdochtighen — verstandigen en bedachtzamen.
blz. 9
ontroert werden — in geestdrift geraakten. hats, haave — ook
hier weer een krachtige asyndeton. rustigh — kloek. ontslooten
door beweeghenis — los gekomen en dus moetende spreken
(door bewogenheid). aantroostte — aanmoedigde. zaamening
— bijeenkomst. spoeyde men alle gereedschap — maakte men
spoed met de toebereidselen. stadts geleegenheit — de toestand
waarin de stad verkeerde. dat pas — op dat ogenblik. veyrdighd'
hun toe — zond hun toe (op 4 Dec. 5572). steedehouder kornel —
luitenant-kolonel, onderbevelhebber. Saardam... inkreeghen —
Zaandam... in bezit kregen. met geen afwyzigh aanschyn
ten beste — gunstig voor ze. schikken...
—nietovrdljk.
te loozen — ervoor zorgen... zich te ontdoen van. kleene smaak...
hebbende in — weinig voldaan over.
blz. 10
de beelden en Roomschen Godsdienst uitgeworpen — dit laatste
woord letterlijk van „beelden", en figuurlijk van „Godsdienst"
gebruikt. De `zuivering van afgoderij' greep ook nog op 4 Dec.
plaats. 't en waer — als hij (maar) niet. met het besluyt = gedekt door. genoegh te mooghen bestaan — zich voldoende te
kunnen verantwoorden. nam 't hoogher — legde een hogere
maatstaf aan (dan dit `dek je op je voorman'). hield den Staate
daaraan geleegen te zzjn — achtte het voor de Staat van groot
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belang. Dies gink men ernstelyk met hun te rechte — daarom
werden ze zwaar gevonnist. misquaam — de gevolgen. pynighen = folteren. dien van Haarlem — de Haarlemse burgers.
en — en aldus. de gemeene borze — de argemene kas. de
wet verstellen — (de Spaansgezinde) leden uit de Raad verwijderen, en hiervoor andere in de plaats te doen kiezen. bewaarde
men — hield men onder bewaking.
blz. x 1
kreuken — aantasten. in gevolghe te trekken stond — als
precedent beschouwd worden moest. ooverigheit — Raad.
vermeetenis — uit-meten, hoog opgeven. zwaarder vallen zouw
— ernstiger gevolgen zou hebben. jaa, by weeghe van waapenen — zelfs door middel van de wapenen. huysman — boer;
de „brenger" was een zakkendrager die van Amsterdam naar
Haarlem ging. verloren gedreyght — vergeefs gedreigd. braakt
— loost. voile smal — bijna te smal. wat uitwaarder — (vertaling van 'exteriorl) wat verder op. toegeblokt — afgesloten.
blz. 12
dan afgekeerd — maar teruggeslagen. die van binnen = die
in de schans waren. daar oover — om die reden. bescheyde
kundschap — nauwkeurig bericht. gestalte — gesteldheid.
onberaaden — zonder te hebben overlegd. ontginnen — aantasten. stak — bleef steken. ongeslooten — open. oopening —
uiteenzetting. die Kornel is Romero. schikte te kryghen — erin
slaagde te bereiken. handt voor handt vechten — man tegen
man vechten. inwachten — standhouden tot die aangekomen
was. bleeven — sneuvelden.
blz. 13
vertoogh zich — trok zich terug. busdraaghers — met het
geweer gewapenden. Leproozenhuys — gebouw (met torens)
voor de lijders aan besmettelijke ziekten. Als stads-oudemannenhuis, aan de Schotersingel, bestaat het nog. De inrichting
dateert van 1319. „Leprozen" zijn melaatsen. (lepra = melaatsheid). Zie kaartje ! vendelen knechten — afdelingen van zoo man
voetvolk. te met — kort daarop. machtigh — groot (van aantal).
blz. 14
graaven en myneeren — het maken van loopgraven en het
leggen van mijnen. gespilt — omgekomen. vestigen — verstevigen. luttel zyns gelyx — nauwelijks z'n gelijke. (Weinig
steden waren zo zwak voor verdediging). Voorraadt van mondt
en oorlooghe quamp 'er krap genoegh om — voorraad van victualien en munitie was er schaars ook al had men niet voor een
langdurig beleg hoeven vrezen. beslooten waater — toegevroren
water. onbequaam tot winterleegering — ongeschikt om er z'n
winterleger op te slaan. lyftoght — levensmiddelen. voor het
23

afsnyden des toevoers — vaör dat de toevoer geheel werd afgesneden.
blz. i5
met wyd omherzwaayen — in wijde bogen. te leur stelden —
verschalkten. geleezen uit — gezocht uit. delvers — gravers,
voor de verzwaring van de wallen en voor de verschansingen.
booven — ruim. bescheyden — opgeroepen. yeder zyn hooft =
iedere wijk z'n bevelvoerder. toegeleyt — aangewezen. kloek —
sterk. knook — `gewriche, steunpunt dat tussen de delen van
de vesting uit stak. raavelyn — (meestal 'het blokhuis' genoemd)
bolwerk, in de vorm van een halvemaan v6Or de poort aangebracht, waarmee het door twee zware muren verbonden was.
De gracht was eromheen geleid. oordt — kwartier. des zelven
d. i. van Don Frederik. kornet' paarden — afdelingen ruiterij.
op te maaken — uit te trekken. hem een voordeel of te zien —
te voorkomen dat Don Fr. een voordeel behalen zou; het voor
zich zelf verkrijgen.
blz. 16
lichte paarden — lichte ruiterij. den Weelighen Berg — tussen Hillegom en Bennebroek. Lumey in de laaghe —L. (viel)
in de hinderlaag. wrikt — raakt uit het verband. ingevolght
—dorz'nophemtodringed nachterlkar nkomend
manschappen meegesleept. naa... doorschoten — nadat... doorschoten waren. metgezel — lees: werd metgezel. nu op de losse
loop gestelt — nu wanordelijk op de vlucht geslagen. vendrighs
— vaandeldragers. Raadshooftman — President van het Hof
van Vlaanderen. zich bewindende met hunne vendels — zich in
hun vaandels wikkelend. bestaan hadden te schorsen — beproefd
hadden te doen ophouden. duyzent — collectief hier, vandaar
werd. gesmeeten — geslagen. waren de paarden gescherpt — als
de paarden op scherp hadden gestaan. onaangezien = niettegenstaande.
blz. 17
booven twaalf man niet — niet meer dan (slechts) twaalf
man. beukerijen stichten — batterijen opwerpen. bequaamst
—(het)gscik.
benoodight — genoodzaakt. voeghde ... quaalyk — stond ... heel-niet aan. meend' en vermat by zich —
beeldde hij zich in z'n vermetelheid in. Mendoza, een Spaans
geschiedschrijver van onze Opstand. verschoonen — sparen
(voor het verwijt de Haarlemmers onderschat te hebben). thans
— weldra.
blz. 18
slaakt — lost. gordynen — tussen elke twee rondelen was
vdOr de muur een stuk grond opengelaten: gordzjn, waarop
Friese ruiters, en tegen het opklimmen met een doornhaag
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beplant. Ook het muur-gedeelte heette zo. schikten zy ... te
boeten — waren ze in de weer ... te herstellen. niet min —
eveneens. gemerkt — aangezien. voltooghen — voltooiden.
de brug van Sante Katryne — zie de kaart van de Stad; in 't
N.0.. rak — gedeelte van de wal. vertoonde — uiteenzette.
een brug', op tonnen gebouwt — nadat enige soldaten de situatie
bij het ravelijn verkend hadden, en het hun mogelijk scheen
om, als men de gracht v66r het ravelijn — waarin al veel puin
lag — over kon komen, men door de bres in het ravelijn tot
bestorming zou kunnen overgaan. Er werden „bruggen" gebouwd van planken-op-tonnen (15 voet lang, 2 voet breed,
vandaar drie voor drie) die vOOr de bres van het ravelijn over
de stadsingel geworpen zouden worden. De pontonniers van
Vargas -kwamen met de bruggen, gedragen op de schouders,
maar ze bleken te kort en moesten eerst verlengd worden.
blz. 19
verkloeken zich — verstouten zich. geweer — wapenen.
wapen — te wapen, alarm. klooten, keetenen, schroot — ijzeren
ballen, stukken ketting (als lading), stukjes ijzer. baldren af —
donderen af. bet naa hun zeer — meer naar hun wonden. In
deze zin een Hooftse samentrekking! aan te mennen — in de
strijd te werpen. oover lang — lang tevoor (Romero had van
vOOr het begin af de bestorming ontraden). breuk — bres (in
het ravelijn). hoopen geweers — hopen wapenen.
blz. 20
een goet deel — heel veel. dien een loodt door de hand woey
bezwyken — in de steek
—bijwenkogldrhav.
laten. uitgank — einde. in de scheut der zeeghe — in z'n zegevierende loop. de klank zyner achtbaarheit — de faam van z'n
voortreffelijkheid. (Wat is deze zin prachtig van compositie
en spanning! hoe plaatst Hooft „heir" juist daar waar het een
hoogte- en spanningspunt vormt! en steekt tegen de roem van
dit „heir" af: de „grooter dapperheit" van „by burghers en
bezettelingen"!) ter scherpe vraaghe gevordert — op de pijnbank gelegd om zo de ware antwoorden uit hem te 'trekken'. domme kraft — bruut geweld.
blz. 2I
rieden — gaven aanleiding. zin' schrzften — z'n geschriften.
Jan van der Does (Janus Douza) had latijnse gedichten en een
geschiedenis van Holland geschreven. zich geneert (had)
ontsteltenis — verwarring. mits het
—z'nbrodveiha.
veer dat ... voerden — tengevolge van het optreden van. stedehouder — luitenant. mishandelingen — wandaden. aan de voorhaal zochten te zijn — (de beschuldigers: vertegenwoordigers
van ridderschap en stedelijke regeringen) trachten vOOr te
26

wezen. lyftoghtmeester — (purisme voor) proviandmeester. aalwarren — morren.
blz. 22
opgemaakt — opgestookt. ontbood — lees: ontbood men.
den zelven — Entes. hem — Entes. begreepe — berispen zou.
orde stelden — bevel gaven. bescheidelyk 't lyf naa zetten —
kennelijk een poging doen. van wat belank — hoe ernstig.
teeghens hunnen dank — tegen hun wil. onlust — ontevredenheid. gevoeghlykheid — inschikkelijkheid. (was) geraaden —
kwam 't raadzaam voor. opgaande achtbaarheid — groeiend
gezag. oover rug — omver. leedigh staan — vacant zijn. zamt
de bestellingen — met de orders.
blz. 23
stond nog op géen' stylen — was nog niet krachtig genoeg.
strakke — strenge. gemeene benautheit — de algemene hachelijke
toestand. bijkomen — plaats hebben. zijn bestaan — zijn stoute
onderneming (Brielle). woegh — woog. vervorderde zich —verstoutte zich. bond by zich teeghen in — stelde zich daartegen te
weer. weederwaardighe woorden — onbehoorlijke , hatelijke woorden. gedenkschrlft — purisme voor `memorie' (hoofdzakelijk:
z'n curriculim vitae). yetwes te verzachten — wat milder te
stemmen.
blz. 24
haar = Zijne Doorluchtigheid. de wyte gaf — de schuld
gaf. en aanbood — en (die hij) aanbood. zegsluyden — 'n ereraad. verblyven — overgeven. in rechte te eindighen — het
gerecht te laten beslissen. Lumey — Lumey „bleef" (samentrekking). (Lumey maakte) groot naadenken — wekte zware
achterdocht. aan zyn' koorde kryghen — op zijn hand en onder
zijn leiding krijgen. aanslaan — ondernemen. zich vermeeten
hadt — zich erop had beroemd. 't minste lidt niet — niet het
geringste punt (een van de zwaarste punten). naatrachten —
nasporen. elwaart — naar elders. 't en zy — indien men (ten
minste) niet. maakte zich diets — hield het er voor. waar
oover — waarom.
blz. 25.
onder verzeekering — in verzekerde bewaring, onder bewaking. in ooverlegh dat — overwegende dat. in den boezem — in
z'n onmiddellijke nabijheid, in eigen kring. deftighsten — hoogsten. ontwolkende zynen geest — de (wolken van de) zorgelijke
gedachten verdrijvend. oprecht had — `recht-op' droeg, zuiver
had. in zyn gewoudt — in z'n macht. zyn' vroomheit te klaaren
was — zijn trouw helder kon tonen. en 't beantwoorden van den
brief — (samentrekking) stond aan hem, Burghermeester. in
voege — op zodanige wijze. oevel — slecht.
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blz. 26
teeder van eere — fijn van eergevoel. herhouden — teruggehouden. versteken van — vgl. verstoken van. Sassem — Sassenheim (voor de belegerden de stapelplaats van levensmiddelen
en ammunitie). zij = Zijn Doorluchtigheid. 't vuuren op den
tooren — het ontsteken van vuur : fakkels. toeval — onverwacht
geluk, wat ze toe-viel. 't ontzet — de troepen voor het ontzet.
spijt — hoon. naadernissen — loopgraven.
blz. 27.
fret — interest. taaye — schriele (zie Ekema blz. 118). allenskens — geleidelijk; gewent: praesens v. gewennen. Schalkwyker
poorte — (thans alleen brug) die naar de Haarlemmermeer leidt;
de schans te Rustenburgh lag een kwartier van die poort af, aan
de `Filik': de vaart die de kortste verbinding van Haarlem met
de (Haarlemmer) Meer gaf. 't meest al versloeghen — bijna allen
doodden. wrochten — werkten. sleeteren — flarden. eenen
traaghen trant nemen — traag vorderen. hornscheeve naadernissen — loopgraven die schuin, zigzags naar de stad liepen;
dit in tegenstelling met de nieuwe vinding: de — kortere ! —
loopgraven die rechthoekig op de stad (hier: het ravelijn) gegraven werden. groep — loopgraaf, plantte daar houten binten
in enz. Op kleine afstanden werden palen aan de randen van
deze gang in de grond geslagen om enige planken te stutten
(„houten binten"), waarop zakken met zand die ze 'op malkander hadden gelegd, ende allengskens als mollen meer ende
meer voortgeschooven'. Deze loopgraaf werd later de bedekte
sappe genoemd. Daar deze rechtlijnige loopgraaf minder mannen kon bevatten, werden aan weerszijden vertakkingen aangelegd, waarin meer yolk geplaatst kon worden om de vijand te
bevuren. De „gaalerij" (deze overdekte loopgraaf) splitste zich
dicht bij het ravelijn. Aan het einde van deze takken werden
twee wachthuizen opgericht om de gewonnen grond te verdedigen. Het `hele geval' diende om het ravelijn (blokhuis) te
doen springen.
blz. z8
de vesten — de muren. roers en mosketten — de mosketten
zijn grote `geweren'. Glyen — verzwakken. van binnen — tussen het ravelijn en de Kruispoort in. bondighe stoffen— samenhangende stollen, als aarde, takkenbossen, mest. ontrent —
in de nabijheid van. d' ouwde vesten — de vestingmuren en
wallen. „Dude" in tegenstelling met het nieuwe stuk. leid'
het zich al te kost — wijdden zich allen („het ... al" = alles).
zelf — zelfs. ruimde = verliet. der spaade — aan de spa (van
de Spaanse gravers). oorbaar — verstandig. krenken — verzwakken.
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blz. 29
walgang — verkeersweg vlak langs de muur, aan de stadszijde, — nu op sommige plaatsen ondergraven. Tot beter
begrip: de omwalling van de stad bestond uit een buitenmuur (7 m. boven A.P.) en een binnen-muur (5 1/2 m. boven
A.P.). Deze waren verbonden door wulven, waarop 1/2 m. aarde
lag. Zo was er een baan gevormd, 7 m. breed. De buitenmuur
stak hierboven ± 1 1/2 m. uit (als borstwering). Zie Gonnet's
„Wallen en Poorten van Haarlem". schutten — schutters.
paarden — ruiters. redde ... deur — sloeg ... door. onlanx
g.
aan te ranzen — aan te vallen. vernaaghelen — —nietlade
nauwe opening in een kanon, achteraan boven, die het kruit
bevat (het zundgat) met een nagel onbruikbaar maken. op
den arm hebben — slaags zijn met. kaavelen — bepalen. kat
—inhetoudblwerk(avlijn),warvndeSpanjrdemster
waren, richtten ze een hoogte op van aarde en balken kat(te)
genoemd, om daar vervolgens groot geschut op te brengen,
waardoor ze beter in staat waren tot het beschieten van de muren
en van hele straten. van beneeden — uit de loopgraven. Sant
.7ans toren — de toren van de Sint Janspoort.
blz. 3o
immers zoo — al even. waaroover — waarom. ooverboodigh
waaren — bereid waren. eerlijk van gemoed waren — te veel
eergevoel hadden. verwinnen — overtreffen. slyten — verkopen
(in het klein). muurbreekers — kanonnen van groot kaliber,
speciaal om bressen te schieten (Dr. Wijn). styfzinnelyk —
hardnekkig. met haamers en naaghels — om het geschut te vernagelen.
blz. 3 x
dusdaane tornen — dusdanige aanvallen. kribde om — wou
met alle geweld. oogschynelijk — zienderogen. de breuken
reedelyk schouwden — de bressen groot genoeg vonden. 't
opdaaghen — het dag-worden. van handt tot handt — het een
na het ander. genaakgraven — loopgraven. schutten — schutters
(niet in onze betekenis, maar „met geweer gewapenden").
blz. 32
gezienst — het schoonst. schikten — erin slaagden. binnen
de haaghdoorne — tussen de struiken door (die aan de buitenkant van de muur op de berm groeiden). zoo wel bestelt en besteeken — zo goed beleid en afgesproken. immers — althans.
beliep — overviel. afbaldren en toestreeven — afschieten en
toesnellen. samt — tevens.
blz. 33
oosteindt der halve maane — d.i. het gedeelte tussen St. Janspoort en de (halve maan van het) ravelijn v6Or de Kruispoort.
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geeven ... ten beste — laten ... schieten. kuin — open en bloot.
de nieuwe werken — de Haarlemmers hadden vdOr hun poort
een nieuw bolwerk gebouwd. bedooven — bedolven. busgaaten
— schietgaten voor geweren. doel- en vooghelroers — lichte geweren, zoals die bij schijf- en bij vogelschieten gebruikt werden.
der zelve — n.l. van de halve-maan. nochte des te min — ook
niet daarom minder. de myne onder 't blokhuis — in de mijn
onder het (oude) blokhuis waren springstoffen opgehoopt, die
de verdedigers nu lieten exploderen. ten einde van — toen ...
ten einde was.
blz. 34
ooverstolpt — overdekt. met forsheit bejeeghent — met moed
begroet. baarende ... zyn geweldt — tonende zijn kracht. mits —
tengevolge van. halve slang — langwerpig stuk geschut („half"
d.i. van klein kaliber). in de zijde — in de flank. ontliet — verminderde. strengheit — tucht. sufte — liet de moed zakken.
de soldaat — de manschap. wat — hoe. voortaan — nu verder.
blz. 35
met vreeze van eerloosheid — omdat men anders mag vrezen
een eerloze genoemd te worden. rondas — (rond) schild. der
scheuten te kreunen — zich om de schoten te bekommeren.
waarden last — dierbare last. 't wat zachter op te neemen
uitteeren —
—zichwatneom,'rusigantedo.
uithongeren. een hardt hooft — hardnekkig geduld.
blz. 36
myneeren — mijnen graven (waar ? weer voornamelijk bij
het „nieuwe bolwerk", de Kruispoort). doorgaans — telkens.
achter uit spatten — zij groeven n.l. tegenmijnen en lieten die
op de goede plaats springen, „doende zijn werken achteruit
spatten". zien ... tegemoet en zien ... in — 'n samentrekking.
eerstdaaghs — enkele dagen later. wat het leeger een' armoe
teed — het leger van Don Frederik ! leidde — maakte het
plan. bijkomen = plaats hebben. quakkelen — vriezen-en-dooien
(vgl. kwakkelwinter). eenen diepen dyk — 'n dijk waar men
diep inzakt. Wilde — zou. schynbaarheit — schijn. den ingank
— het binnenkomen.
blz. 37
toe te stellen — beschikbaar te stellen. gefoolt — gekweld.
uitweidende — zich te buiten gaan, dObrdringende. kennen —
erkennen. maakte eere van ongebondenheit — stelden een eer
in hun ongebondenheid. groeying — genot. luiden van luister
— aanzienlijke lieden (`personnes illustres').
blz. 38
handt houden aan — meedoen met. balddaadigheit — snoodheid. oovergeeven — buitensporig. beroepen — vOOrgeroepen
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en berispt. ontwossen — ontwassen (bOven de wet te staan).
wat zich werx ooverschoot — hoeveel er hem nog te doen bleef.
onderstaan — beproeven.
blz. 39
onder Blimp van geneeghenheit, tot de behoudenis ... — onder
de schijn van hun naburen (de Haarlemmers) gaarne te sparen.
deeze stadt — Amsterdam. hzj — de Hartogh. liet ... niet
van boven — van de Rijnkant. opgemaakt —
—liet.na
ongedaan gemaakt. ontzaaghen zich niet — lieten niet na.
't schroomen der schaaden — de vrees voor schade.
blz. 4o
verwijlt — uitgesteld. Workom — Woudrichem. te met
hoofdslot — eindbeslissing. immers zoo zeer benaauwt
—nueda.
— al even'zeer in 't nauw (Antwerpen was Spaans, Middelburg ook, maar deze stad werd door de Geuzen belegerd).
onthiet — bevel (van Alva). afgesmeeten — vernield. vlooten —
varen. 's vyands handen — in de handen van de Geuzen.
blz. 41
kil — geul. by (Hopluyden) — door. gebiedt = bevel. dies
onaangezien — desondanks. verliepen 't — liepen van het bolwerk weg. treflyk — uitstekend.
blz. 42
de nooddruftigheit te boeten — (Middelburg) van levensmiddelen te willen voorzien. voorvloedt — gunstige vloed. waargenomen
— te baat genomen. bejeeghende — ontmoette. schorten —
staken. neederhuizen — benedenhuizen. veste — wal. veeghende
— stromende. Andere — andere huizen. armoe van uitvlucht
— gebrek aan gelegenheid tot vluchten. wanten — wanden.
Met — bij.
blz. 43
al zagh het uit een oogh — alles zag er eender uit. spinten —
kasten. verdronke gassen — overstroomde straten en stegen.
als — toen. verbaasde — radeloze. een rak wals — een stuk wal.
vernamp men — nam men waar. Chasma — kloof. zyner
steurnis — van z'n ('s hemels) toorn. galey — lang en smal en
laag oorlogsvaartuig, door riemen voortbewogen, maar tevens
van twee masten met zeilen voorzien. 't Penninxveer — ook
wel 't Spaarnwouder veer genoemd (zie kaartje). een deel
ponten — een aantal `platboomde vaartuigen'.
blz. 44
damlooper — koopvaardijscheepje (zo geheten, omdat het
over dammen en overtomen getrokken kon worden). de Fuik
—devartdie(z kartje)vandeSchalkwijerPo tnarde
(Haarlemmer) Meer liep. smakzeilen — nogal brede schepen
(die daardoor de sluizen niet passeren konden). hunner galeyen
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i. Beverwijk
2. Wijk aan Zee
3. Velsen
4. Santpoort
5. Spaarndam
6. Spaarnwoude
7. Huis ter Hart
8. Zaandam
9. Oostzaan
1o. Nieuwendam
1. Monnikendam
12. Sloterdijk
13. Sloten
14. Jaap Hannes
15. Muiden
16. Weesp
17. Overveen
i8. Zandvoort
Heemstede
zo. Aalsmeer
21. Hillegom
22. Lisse
23. Sassenheim
24. Katwijk Binnen
25. Valkenburg
z6. Hilversum
27. Assendelft
28. Abcoude
29. Nieuwersluis
3o. Breukelen
31. Ouderkerk
32. Uithoorn
33. Mannepad
34. Noordwijk

Watez

Yeti

Hot bovenstaande kaartje ornvat het gedeolte van Holland tusscben da Noord .
cue

Zuiderzee en Wijk a/Zee en Leiden,

en

eene — een van hun galeien. schuit — (roei)boot. karveel —
klein rond schip, uitgerust als 'n galei. 't zelve — het „keeren".
de wanhoop der veroovering — het wanhopen aan de verovering.
blz. 45
Te deezer tydt — begin Maart 1573. schalk — slim. liet
zich voorstaan — durfde er wel op te rekenen, hield zich overtuigd. een rak dyx — een stuk van de (Spaarndammer) dijk.
echter — opnieuw. ' T hel — het bevroren dek van de dijk.
klamme — kleffe.
blz. 46
kornet — afdeling ruiterij. wesgelyke — andere zulke. slecht
huisman — gewone boer. baarde — wekte. derzelve van doen
te hebben — dat hij die „gunst" (voorspraak) nodig had. Ook
quamze naad'erhandt — en hij had die „gunst" later nodig.
rantsoen — losprijs. in zinne was — voornemens was.
blz. 47
derhalven ontspringt ... de Spaansche forsheit — daardoor
ontwaakt de Spaanse trots. zonder sleep — zonder de bijbehorende soldaten. beveelen — op te dragen. 't huis ter Hart
— bij Halfweg gelegen (kaartje). te werk te stellen — uit te
voeren. ontbood — gelastte. van boven — uit Utrecht. mits
beheerende — daar hij dan beheerste. waaghenwegh — rijweg.
maakte ... te slaan — liet ... slaan.
blz. 48
waaterschepen — schepen voor het transport van water. bassen
en gootelingen — beiden een soort van scheepskanonnen. ging 't
zetten — ging omkeren op de vlucht. beweert — gewapend. mits
dat zzj — doordat de Amsterdammers. raazeils — schepen met
razeilen. krabschuiten — langwerpige open zeilscheepjes (hierna
te lezen „vielen", in de betekenis van 'gingen). daar ... optreeden — die ... betreden.
blz. 49
'T hard — de vaste grond. strax — algauw. afbrek — verliezen. zonder een Romainstuk — als er geen romeinse (dappere)
daad gedaan was. thans — dan. nergens anders enz. — nergens
anders heen (was) hun wijk. aadelborst — soldaat, maar van
aanzienlijke afkomst. verlaaden — bezwaard. rotmeester —
aanvoerder van een „rot" d.i. een deel (2o man) van het vendel
(`korporaar). wambaswrong — gordel, onder om het wambuis
heen. de boxen te schorten — de broek op te houden.
blz. 5o
martelaar — sukkel. niet voort rustigh weet deur te helpen
betoogh — bewijs.
—nietmflukvantme.
aandachtig — vroom. 'er by bekent — er aan herkend. smeeken — vleien. palen — echte afsluitpalen. eighent — eigent
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zich toe. den eenighen Ooverste de wyte te geven — de overste
alleen de schuld te geven. vleesbank — slachtbank. in de ly
dreeven hem toe — richtten aan zijn adres.
—vansteurok.
naa reede te kennen — naar behoren te raadplegen. 't voorwenden van deeze — him belichting van het geval.
blz. 51
den meester maaken (willen) — heersen willen. heersheit —
tirannie. lagh 'er en smeulde — lag te smeulen. een' pop — een
brandpop (uit touw, pik, zwavel, en andere lichtbrandbare
stoffen samengesteld, om er brand mee te stichten), hier: stof
om het twistvuur te doen ontbranden. alleganks — telkens,
leeden den meesten aanstoot — hadden de hevigste aanvallen.
blz. 51
standers • — standaards, vaandels. vingerlingen — ringen.
schuffelden — schoffelden. verguisden — hoonden. in zich
zelven — op zichzelf. de neerlaagh — het doden. zich erbarmende — treurende.
blz. 53
oover ... vond — bij ... beyond. geweer — wapenen. zonderling — in het biezonder. doelroer — scherpschutters-pistool.
tot slot — tot afsluiting. toeverlaat — steun. etlyke — enkele.
dat voordeel of te zien — dat voordeel voor zichzelf te verkrijgen. De Kaagh — bij zeilers welbekend ! wachtstanden —
bewakingsposten. op elke kamp der gebrooke landen — op elk
deel van het broekland (laag veenland).
blz. 54
oft immers 't noopen van den honger toe — of tenminste tot
zolang zij door de honger werden gedwongen (de koeien te
slachten). d'eene ... d'ander' — zie het kaartje. scheuren —
vernielen. mits — omdat. geberght werd — in veiligheid gebracht (`geborgen) werd. de noodt — het gevaar, of, de
noodzakelijkheid. voedende duiven — duiven die jongen hadden.
blz . 55
begaan om — verlegen om. bood ... uit — bood ... aan.
doch — toch — immers. voorstaan — ve•Orkomen. jeeghenwoordighe — tegenwoordige (eeuw) = deze (tijd). zinnen —
gesteltenis en voornemen. aantrekken — naderen. graft ...
getrokken — vaart gegraven.
blz. 56
onlanx — nietlang. boeten — goedmaken. spat ... uit—valt ...
uit. bliezen op — in de lucht deden springen. Yzers liet ooverwaayen — ijzeren kogels afschoot. 't lichten der beleegering
—hetonz.
blz. 57
„vroomheit kneust kraft" — dapperheid-in-deugd overwint
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het geweld. den ganck — de koers (gangbare waarde). slooren
en jongens — lichte vrouwen en jongens. er op gezet — op
(het hoofd) uitgeloofd. in eenen anderen — bij een andere
(anaslag). sinkroers — pistolen. druif — bol (hieronder stak
'n punt of piek uit).
blz. 58
Katte — opgeworpen verhoging voor het geschut. doch
anders — thchal. lasterlijk stuk — schandelijke daad. een
Meester — zekere Meester (in de rechten). uit — op grond
van. verloren — vergeefs. voor zich braght — (mee-) had.
ontsloote geneeghenheit — spontane liefde.
blz. 59
veroovert — overmeesterd. naa te janken — al weeklagend
te volgen. in zwaaren haat staaken — hevig gehaat waren.
vermaanen — zeggen. moeide — verwijtend drukte. naaschrzjven — schrijven, nadat Vader Hasselaar voor de inquisitie uit
Haarlem gevlucht was. liep ... ter ooren — verzocht gehoor bij
Don Frederik. die — waarvan er.
blz. 6o
sloeghen voort — vervielen, dartelheden — wilde daden.
van yver — door vurige liefde. ter trotse van — trots. zoo
wel met het geluk te staan — zeer in de gunst van de Fortuin
te staan. Tertoole — (het eiland) Tolen. (dat het ... waar)
om kortelinx te zwichten — (dat het in een toestand was) dat
het spoedig zou moeten zwichten. gemerkt — gezien. aanbonden — erop aandrongen. de stad van Tertoole — ter
onderscheiding van het eiland. begraaven — verschansen.
blz. 6i
een ongeluk toe ( „sloegh") — een ongeluk plaatsgreep. (In
deze zin vier maal een verbinding met „sloegh" 0 kruidt en
anderen voorraadt — „kreeghen zij" n.l. dyksnee — opening
in de dijk. ruimden — lieten varen. ongebrookener orde — in
gesloten orde. 't logh — 't gat. naa — naderhand. was geschaapen — was voornemens, in staat. bewelt van een' neere —
gegrepen door een (naar beneden zuigende) draaikolk.
blz. 6z
te lyf hield — het leven liet. behoedt — beschut. verzocht —
beproefd. althans — thans. voortaan — weldra. graatigheit —
begeerte. spieschuiten — bootjes met verspieders. ontweedren —
(door het weer) ontsnappen, door slecht weer tegenlopen.
blz. 63
Been' schouder' — kans n.l. braveerens — vertoon. vertooning — schouwspel. byster voorstond — angstaanjagend was.
van schutgeveirt tot aanklampen te koomen — van schieten tot
enteren over te gaan. streek te houden — stand te houden.
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last — druk; uitstonden — doorstonden. bequam — bereikte.
de hitte der ooverhandt — de geestdrift van overwinnaar te
zijn. de versche versleeghenis — verslagenheid na de zo-juist
geleden nederlaag.
blz. 64.
leid' by zich zelve de gloorie toe — beroemde hij er zich op.
'Tzvelk hem ontschietende — toen hij dit niet zag gebeuren.
Men — de Sp. aanvechters — aanvallers. gemerkt — gezien
hebbend. in hun licht stond — hun grote last veroorzaakte.
bedding — plaats voor geschut. toe gestelt — aan toegevoegd.
begost enz. — begon (de kat) enz. te verkroppen — tot zwijgen
te brengen. kreepel — krom, onklaar. heroptooyen — herstellen.
blz. 65.
etlyke — enige (bier 4 a 5). kooy ... achter open — grote bak
(stormhuisje) van bOven — achter open, om goed in de stad te
kunnen zien. (Aldus Mendota, en daarnaar Ekema in „Beleg en
Verdediging van Haarlem"). met — meteen. binnenwerken —
versterkingen binnen de wallen. aan einden — aan brokken.
thans — nu (d.w.z. 3 weken later. Het `stormhuisje' was van
3 Juni; nu was het de z5ste). vyzelden — door middel van Lange
handspaken (Mendota). zeekerheit — veiligheid. gaauwigheit — paraatheid. te lyve — in 't leven. slaaken — opgeven.
blz. 66
heirtoght — marsreis van de troepen. aangemoeit om — gebeden om. min verdroote — te minder verdrieten zou. gros —
massa. bevlytighde — ijverig kweet (van z'n last). paarden —
ruiters. ontdaan — verslagen.
blz. 67
boven den oorspronk van beide de vaarten — meer zuidelijk
dus, om de Spanjaards de toevoer langs het Diemermeer of
te snijden; op een punt yd.& de vaart uit de Vecht begon.
omgraaven — zich omschansen.
blz. 68
onlanx daarnaa — niet lang daarna. bequaamen hoop — voldoende getal. („Dit", schreef Alva aan den Koning, „toont
de moeilijkheden aan van de krijg in Holland, daar alleen op
een uitgestrektheid van vijf mijlen, op de weg van Amsterdam
naar Utrecht, vier duizend man, en even zoveel op die van
Naarden gevorderd worden, hetgeen echter niet verhinderd
heeft, dat de opstandelingen deze wegen zevenmaal achter
elkaar hebben bezet"). by de vlieghende booden — door duiven.
oft anders op duizenderley gevaar — of anderszins, onder duizend gevaren. lydzaamheit — vermogen om 't lijden te dragen.
deuner — schraler. rustigh gelaat — onverschrokken uiterlijk.
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als — toen's. deughde — gewicht, en dus waarde. berooitheit
aalwarren — in de contramine zijn.—demasrn.
blz. 69
aasd' — paaide. terugliep — weer verdween, op niets uitliep.
moghten ... gedicht — konden best verzonnen. diedsch gemaakt
— (hier, nog niet ironisch:) als waar meegedeeld. te gemoet ging
— tegemoet kwam. inkervende — dieper dOOrdringend. kennip
— hennep. verwaaten — veracht. not — voedsel. oover — v66r.
blz. 7o
spatte ter Fuik uit — wist snel uit de Fuik in de Meer te
komen. zorghvuldigheit — zorgzaamheid. wat het in had —
hoe moeilijk het was. De Landtzaaten — de bewoners van het
overige Holland. lieten zich dunken — waren laatdunkend
(meenden 't beter te weten) of: aansluiten bij „dat", dus:
hidden 't er voor. gemeente — grote massa. wederwaardighe
— schandelijke. oov erb o o di gh — bereid. 't lijf . . . op z etten — het
leven inzetten. veroovert — onder de indruk gekomen.
blz. 75
by aadem — levendig. stips — nauwkeurig. op . . . te passer
— voor ... te zorgen. ondertasten — beproeven. noch waare
enz. — nog bereid zou zijn. gesprek — bespreking. haast
bevroedende — weldra begrijpende. daar werd niet bedreven
zooghen — voeden. te verwylen — uit
—erwdnitsugch.
te stellen.
blz. 72
pyntoorn — vestingtoren aan de N. W.-punt van de stad.
braaver gelaat — flinker houding. gepraamt — benauwd.
stiet — stuitte af. uit te gaan — (de stad) uit te trekken. 'k en
vinde door wat wegh — 'k heb niet kunnen opsporen h6e.
blz. 73
verfrooying — verheuging. by den anderen — na de ander.
in schijn van — met het voorkomen van. waaren — zich bewegen, rondlopen. aan de Ton — (bij Heemstede) waar het
Spaarne in de Haarlemmermeer uitmondde (Hier was een ton
als baken). berooit — op hol. taafelhouder van leeninge —
houder van de bank-van-lening. benoodight — gedwongen.
ongezien — ongunstig.
blz. 74
afzightigheit van faame — slechte naam. behaalt — gekregen. by — met. eenpaarigh geluk met hun geloopen hebben —
samen en gelijkelijk zich met hen gewaagd hebben. toghtigheit
— vurige ijver. 't Bos — de Hout. des — daarvan.
blz. 75
borstzveeren — dekkingsmiddelen; om de vijand te bestoken,
waren er schietgaten in. handschut — klein geschut (in tegen37

stelling met kanonnen). voortoght — voorhoede. Bros — het
eigenlijke leger. beweeghenis — bewegende massa. genaakschans — verdedigingschans.
blz. 76
vooruitloopers — verkenners. netten — nat maken (netten).
't pas — het juiste ogenblik. by vluchten — met veel schoten
tegelijk. besmjdinghen — wallen ern hun leger heen, beschansingen. waaghenburgh — verschansing van voorraad-wagens.
blz. 77
stoot voort — rukt voort. zich quaalyk behelpende — moeilijk gebruik van de paarden kunnende maken. getrent —
uiteengeslagen. met brandt te doen — (afgesproken) om met
vuur gegeven te worden. veins-trek — sluwe daad. ontschaart
— in verwarring gebracht. bleef — sneuvelde (enkelvoud).
luider riep — groter getal noemde.
blz. 78
geberght — gered. gareelen — strengen van de paarden, voor
de voorraadwagens gespannen. besnoeit van — door afsnijden
beroofd van. Saguntische standvastigheit — als van de inwoners
van de Spaanse stad Saguntum, toen ze door de Karthagers
belegerd werden. zoo veel de Christelykheit scheen te lyden —
zo veel als een Christen maar scheen te kunnen dragen.
bederf — verderf.
blz. 79
panden — kinderen. ter proeve van — als toets op (dus
afhangende van). raadslagh — beraadslaging. te gaan — te
maken. schorsen — tegenhouden. gezonken te worden — te
doen zinken. wracht omzien — bewerkte nadenken. het geweldt — de kracht.
blz. 8o
zich — elkaar. verzoeken — beproeven. naa hun eighen
oordeel — naar men zelf wel weten zou. losheit en ontsteltenis
brugleggers — pontonniers,
—„disorengkjt"(Slix).
of: materiaal om over de gracht te komen (de bruggen waren
allemaal opgehaald). zaaghen 'r niet deur — zagen er geen
gat in.
blz. 8i
d'anderen — Rossigny - alleen dus niet. vertrok zich — trok
zich terug. de valbrug — buiten de stad, v6Or de Schalkwijker
poort (Rossigny, Waals hopman, en de Walen zouden zëker
geen pardon krijgen van Don Frederik: zij hadden vroeger een
eed gedaan, niet meer tegen de Spanjaarden te zullen strijden !).
in hunne keure gestelt — hun vrijheid van keuze gegeven (in
stad te blijven Of ongewapend uit te trekken). uit te slaan —
te spreken van.
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blz. 8z
eischte — om ... vroeg. des ... gezint — daartoe ... gezind.
des handels afziende — van de onderhandeling voorziende.
verlooven — afzweren. zekeren zynen dienaar — zekere dienaar
van hem. verbaast in — ontsteld van. bijster — vreselijk.
mart — talmt. verplicht in haar — haar dankbaar en door
haar. vlijdt zich — schikt zich „de dienaar tot gehoorzaamheid" en (vlijdt zich) „de meester op de knien", d.w.z. knielt
de meester neer. smeet — sloeg. volstond — volhardde.
blz. 83
om de zelve wel oft quaahjk te verantwoorden — om de toedracht juist of onjuist te vertellen, als naar gelang het ethische
gevoel van zijn hQorders. in zoo hough eenen sprong van oovermoedt — over zo'n sterk bewijs van onverschrokkenheid.
toghten — hunkeren. d'andre soldaten — de anderen, de
overigen, de soldaten. wilden — zouden. rantsoen — afkoopsom. geen mangel viele — niets ontbreken zou.
blz. 84
gepraamt — benauwd. aanpart — (aan-)deel. verzorghen —
zorgen voor. booven — ten stadhuize. wachte — bewaking.
forsheit — starheid. verzeekeren — gevangen nemen. hief
aan — begon.
blz. 85
eertyds — enige tijd v66r 't beleg, voordat de stad Geus
geworden was. lengen — verlengen. verstaan wilden — wilden
overgaan. kneevelen — binden. bekent te staan — bekend worden zou. vervolghende — trachtende te krijgen. vrouwspersoon
— vrouw (zonder gevoelsinhoud). Oestmaandt — Augustus.
blz. 86
werf — erf. op geloof — op krediet (van de toekomstige
moord op de Prins). op peene van — op straffe van. voor hem
nam — voor hem aanzag.
blz. 87
aan scherp gestorven — door schoten gedood. een Raadsman van oorloghe niet, oft — niet den `stafofficier' Of. lyve —
leven. t' schrap raaken — vaste voet krijgen. gelieten zich
graatigh — toonden zich begerig. deur willen — willen ombrengen.
blz. 88
in 't Ooste — tijdens de kruistochten. verziert — uitgevonden. zonder twijfel — spontaan geuit. zagen of — voorzagen. voet name — voet kreeg. Vergelijk voor deze slotpassage Constantijn Huygens „Stedestem".
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HAARLEM.
Al hebb' ick t'mijner tijd der Vorsten Hoff 1) gevoedt,
'T is mijn geringste roem; mijn hoogste staet in 't bloed,
Der Goddeloosen 2) bloed; van doen mijn' Staple kielen
Haer IJsren Haven-touw aenvaerdden te vernielen 3).
T'huys hebb' ick oock voor God, voor goed' en Vrijicheit
Mijn' Borgeren gewaeght, en Spagnen noyt gevleydt.
Zijn 't koele wonderen, en hoorens' andre meer toe,
Van 't allerwonderste komt mij alleen de eer toe;
Geen ongesiener naem, geen aengenamer stuck:
'K hebb' konst en konstenaers geholpen inden druck 4).
1) Florin de Vette hield te Haarlem z'n hof!
2) Saracenen.
3) 1203. De Haarlemmers zeilden de keten, v66r de haven
gespannen, door, met „zagen" aan de kielen van hun schepen.
4) Coster — de Boekdruk.
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