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Lijst met gebruikte afkortingen
AKOKW

: Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas

ARA

: Algemeen rijksarchief

Aud

: Audiëntie

Cfr. infra

: Conferatur infra (zie verder in dit werk)

Cfr. supra

: Conferatur supra (zie hoger in dit werk)

HLW

: Hoofdcollege van het Land van Waas

N.g.

: Niet gefolieerd

OA

: Oud archief

RAB

: Rijksarchief Beveren

SAS

: Stadsarchief Sint-Niklaas

S.d.

: Sine dato (zonder jaar van uitgave)

S.l.

: Sine loco (plaats van uitgave niet vermeld)

S.l.n.d.

: Sine loco nec dato (zonder vermelding van plaats noch vermelding van jaar)

S.n.

: Sine nomine (zonder vermelding van de naam van de uitgeverij)
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Inleiding
De zestiende eeuw was een eeuw vol troebelen en religieuze conflicten. De goud- en
zilverstroom vanuit de kolonies begon op volle kracht te draaien, keizer Karel V zou een
enorm rijk uitbouwen, maar ook het lutheranisme en calvinisme zouden tot bloei komen. De
zestiende eeuw zou evenwel diepgaande gevolgen hebben voor de Nederlanden. Karel V
slaagde erin om de centraliseringpolitiek van zijn voorouders verder te zetten en de eenheid
van de Nederlanden te bevorderen. In 1548 werd de transactie van Augsburg gesloten, waarbij
de zeventien provinciën verenigd werden in de Bourgondische Kreits van het Heilig Roomse
Rijk. Een jaar later zouden ze definitief als eenheid verankerd worden door de uitvaardiging
van de Pragmatieke Sanctie, waardoor ze nooit meer mochten verdeeld worden bij een
troonsopvolging. Het beeld van de Nederlanden zou er echter niet veel later heel anders gaan
uitzien.
Onder Filips II brak de 80-jarige oorlog uit, die voor een groot deel op het grondgebied der
Nederlanden zou uitgevochten worden. Een van de belangrijkste oorzaken van deze oorlog
was van religieuze aard. De vervolging van de protestanten viel niet in goede aarde in een
streek die steeds meer protestanten, vooral calvinisten, bevatte. Het zou meermaals tot rebellie
en opstanden leiden tot een stuk van de Nederlanden zich definitief zou afscheuren van het
katholieke Spaanse imperium.
In deze masterproef spitsen we ons toe op een bepaalde periode tijdens deze oorlog, nl. op de
jaren 1583-1585. Het is de periode in de 80-jarige oorlog waarin Alexander Farnese furore
maakte als bevelhebber van het Spaanse leger en hij voor de grootste uitdaging uit zijn
carrière stond: Antwerpen, de grootste calvinistische stad van de Nederlanden, proberen te
veroveren.
We onderzoeken het beleg van Antwerpen en we belichten de rol van het Land van Waas in
dit beleg. De kasselrij Land van Waas zou immers belangrijk zijn in het succes van deze
belegering. Alexander Farnese had er zijn basiskamp gevestigd en zou van hieruit het verdere
verloop van het beleg coördineren. Deze plaats was niet willekeurig gekozen, maar vastgelegd
vanuit strategisch oogpunt. Zijn hoofdkamp zou zich vlakbij de belangrijkste sleutelpunten
van de omsingeling van de stad bevinden, en hij zou snel kunnen ingrijpen in de meeste
militaire operaties die er zouden plaatsvinden. Over het beleg en de militaire acties is er in het
verleden al heel wat inkt gevloeid, maar de rol van de kasselrij blijft tot op heden nog steeds
wat duister. Dit heeft te maken met de vele lacunes die we aantreffen in de bronnen over deze
periode van de oorlog. Veel bronnen, zoals bv. de resolutieboeken van de Staten van
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Vlaanderen, zijn voor deze periode verdwenen of vernietigd. In zeer woelige perioden komen
deze lacunes wel vaker voor, maar het is treffend dat voor de latere periode van de 80-jarige
oorlog er veel meer bronnen bewaard zijn, dan voor de periode die wij zullen bestuderen. Ook
is er veel archiefmateriaal verloren gegaan tijdens Wereldoorlog II, waarin de Italiaanse
archieven van Farnese veel schade hebben opgelopen en er zo documenten over het beleg
teloor zijn gegaan. Er zijn evenwel nog archiefbronnen bewaard gebleven in de
rijksarchieven, en die zullen we ten volle gebruiken in deze masterproef.
Na een proloog, waarin we kort de grote lijnen van de 80-jarige oorlog uitleggen, wijden we
een hoofdstuk aan Alexander Farnese. Deze prins (later hertog) van Parma zou een zeer
belangrijke rol spelen in de geschiedenis der Nederlanden, en vooral in de herovering van de
opstandige gewesten. In 1585 zou hij de kroon op het werk zetten door Antwerpen definitief
te veroveren. Het is daarom niet onbelangrijk om hem kort toe te lichten, en zijn evolutie van
ambitieuze jongeman naar succesvolle veldheer te schetsen. Zo krijgen we immers een beter
beeld van de persoon met wie Antwerpen zou te maken krijgen, en door wie deze grootse
metropool zou gedwongen worden te capituleren.
In het derde hoofdstuk schetsen we het verloop van het beleg. Het is belangrijk om het
volledige beleg te belichten, opdat we gemakkelijker de rol van het Land van Waas hierin
zouden kunnen plaatsen. Het beleg van Antwerpen was een hele onderneming met
verschillende protagonisten, die hier verder zullen worden beschreven. Deze protagonisten
speelden vaak een belangrijke rol in de geschiedenis van het Land van Waas, omdat het mede
door hun bevelen of acties was dat de inwoners van de kasselrij werden ingeschakeld in het
beleg van de Brabantse metropool. Het is ook mede dankzij het Land van Waas dat Farnese
erin geslaagd is deze onderneming tot een goed einde te brengen, iets wat we in de verdere
hoofdstukken zullen proberen te bewijzen. In dit hoofdstuk zullen we verder zien dat er vele
militaire operaties en gebeurtenissen zich in of rond het Land van Waas afspeelden, en dat dit
hun impact had op de kasselrij zelf.
In het vierde hoofdstuk belichten we de kasselrij Land van Waas. We bespreken kort zijn
ontstaansgeschiedenis om over te gaan tot de beschrijving van zijn belangrijkste instelling: het
hoofdcollege. Van hieruit werd de hulp die de kasselrij bood aan de militaire onderneming
geregeld. Het is dan ook belangrijk te weten hoe het hoofdbestuur van de kasselrij in elkaar
zat en wie de protagonisten waren in dit bestuur. Deze protagonisten waren immers erg
belangrijk, aangezien zij grotendeels bepaalden hoe goed de hulp geregeld was en hoe vlot dat
deze verliep. Vooral de hoogbaljuw was belangrijk, aangezien hij aan het hoofd stond van het
hoofdcollege en hij de belangrijkste man was in de kasselrij. Een hoogbaljuw die negatief
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stond t.o.v. de Spaanse onderneming zou de hulp die de kasselrij bood, kunnen vertragen en
zou minder medewerking kunnen bieden. Indien hij de Spanjaarden daarentegen goed gezind
was, zou hij de hulp kunnen bespoedigen, dit ten voordele van de Spaanse zaak en het succes
van het beleg. We bespreken de hoogbaljuw waarmee we in de bestudeerde periode mee te
maken hadden, en belichten zijn belang. Verder onderzoeken we de financiële structuur die de
kasselrij kende om te bepalen op welke manieren het hoofdcollege geld kon verwerven om de
soldaten steun te bieden en in hun levensonderhoud te voorzien.
In het vijfde hoofdstuk kijken we naar de fysieke hulp die de kasselrij bood. De hele militaire
onderneming had immers erg veel werkkracht nodig om bepaalde constructies tot stand te
brengen en hiervoor kwamen ze bij de kasselrij aankloppen. In dit hoofdstuk belichten we dan
ook welke dorpen er pioniers moesten sturen, wie dit besliste, en wat deze arbeiders precies
moesten doen. Er moesten immers niet enkel fortificaties gebouwd worden, alhoewel
versterkingen bouwen een van de meest voorkomende opdrachten was, maar ook
verschillende andere belangrijke werken, zoals een schipbrug en een kanaal. Deze vorm van
hulp was uiterst noodzakelijk, temeer omdat Antwerpen vooral door toedoen van een
schipbrug zou vallen.
In hoofdstuk zes voeren we onderzoek naar de leveringen van levensmiddelen en andere
goederen aan de soldaten die in het Land van Waas logeerden. Deze goederen werden
geleverd door de dorpen zelf en ze vormden een belangrijk deel van de hulp die de dorpen
boden aan de Spaanse troepen. We bespreken welke goederen er werden geleverd en aan wie
die werden geleverd. Bovenal bekijken we hoe het hoofdcollege, dat de supervisie behield
over de bevoorrading, ervoor zorgde dat iedere compagnie soldaten precies kreeg waarop ze
recht had. Verder onderzoeken we waar de compagnieën werden gelegerd, en of er een
bepaalde routine of systeem werd gehanteerd om de compagnieën op een bepaalde plaats te
legeren.
In hoofdstuk zeven belichten we tenslotte de muiterij van de soldaten tegen het centraal gezag
en gaan we na in hoeverre dit gevolgen had voor het Land van Waas zelf. We onderzoeken of
er onder de bevolking een vijandigheid bestond t.o.v. de Spaanse soldaten, of ze hen eerder
actief steunden. Het beleg van Antwerpen was een grootse onderneming die de hoogste
discipline heeft geëist onder de soldaten, omdat Alexander Farnese door eventuele onlusten
misschien genoodzaakt zou geweest zijn om het beleg op te breken. We bespreken dan ook
kort welke de factoren waren waardoor de soldaten begonnen te muiten en hoe dit voorkomen
of bestraft werd.
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We eindigen onze masterproef met een conclusie waarin specifiek wordt uitgelegd wat nu
precies de rol van de kasselrij Land van Waas in het beleg van Antwerpen was. We nemen de
factoren in acht die we hebben onderzocht en vormen daaruit een algemene conclusie die de
hamvraag van deze masterproef beantwoordt.
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1. Proloog
a. Beginnende onvrede
i. Filips II
Wanneer keizer Karel V er in 1548 eindelijk in slaagde de pragmatieke sanctie te laten
goedkeuren, werden de Nederlanden, de zeventien provinciën, definitief een onafhankelijke
en autonome eenheid binnen het keizerrijk, die na het overlijden van de keizer dezelfde vorst
en dezelfde centrale wetgeving zou blijven gehoorzamen. Het ging meer bepaald om de
provincies Vlaanderen, Brabant, Namen, Henegouwen, Holland, Zeeland, Limburg,
Luxemburg, Gelre, Friesland, Utrecht, Overijssel, de Ommelanden, Gelderland, Drenthe,
Kamerrijk, en Artois. Zo ontstond er voor het eerst een vereniging van de Nederlanden.1
In 1555-1556 deed Karel V troonsafstand, ten voordele van zijn zoon, Filips II. Deze
kersverse Spaanse koning zou vanaf nu regeren over de Nederlanden. Filips had al veel
ervaring opgedaan in zijn jaren als regent van Spanje, en hij kende de politieke leiders in het
Nederlandse landschap. Zijn fervente katholicisme en de financiële perikelen van Spanje
zouden in de toekomst echter veel wrevel en problemen veroorzaken.

ii. Kardinaal Granvelle
Ten gevolge van de hevige oorlog met de Turken was de aanwezigheid van Filips II vereist in
Spanje, de thuisbasis van zijn rijk. In zijn plaats stelde hij in de Nederlanden een landvoogdes
aan, zijn halfzuster Margaretha van Parma, die hem moest vertegenwoordigen. Hij gaf haar
uitdrukkelijke orders hoe de provincies zouden moeten bestuurd worden, en bezwoer haar
geen enkele beslissing te nemen zonder hem te raadplegen. Om haar te controleren, kreeg een
zekere Antoine Perrenot een speciale vertrouwenspositie binnen de Brusselse regering. Via
een rechtstreekse briefwisseling met de koning zou deze van alle zaken op de hoogte blijven.
In 1561 zou men een idee om de vier bestaande bisdommen te hervormen, proberen
doorvoeren. De nieuwe aartsbisschop van Mechelen zou Perrenot worden, die van dan af als
kardinaal Granvelle zou bekend staan. Op die manier zou Granvelle heel wat macht naar zich
toe trekken. Het ongenoegen over de bisdomhervormingen en de aanstelling van Granvelle
was groot. Men zag hier niets anders in dan een poging tot uitbreiding van de koninklijke
1

PARKER (G.). De Nederlandse opstand. Van beeldenstorm tot bestand. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979,
pp. 21-32.
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macht, en een inbreuk op de bestaande privilegies. Filips voelde zich in 1563 dan ook
verplicht de zaak op te schorten tot zijn volgende bezoek aan de Nederlanden. De wrevel over
de macht en de persoon van Granvelle bleef groeien, net als de misnoegdheid over de
aanwezigheid van Spaanse garnizoenen, en de inquisitie van de protestanten. De koning zag
zich in 1564 uiteindelijk genoodzaakt om Granvelle terug te roepen, ten einde een opstand te
vermijden.2

b. De eerste opstand
i. De Beeldenstorm
In de jaren 1565-1566 brak er een economische crisis uit. Door een strenge winter was de
oogst mislukt en de broodprijs onvermijdelijk gestegen. Bovendien heerste er een grote
werkloosheid, door een geschil met koningin Elisabeth van Engeland over de wol- en
stoffenexport. Werkloosheid en hongersnood waren (en zijn nog steeds) twee uiterst
gevaarlijke kiemen van ontevredenheid en opstandigheid, en het volk reageerde misnoegd.
Het protestantisme, en vooral het calvinisme had in de bevolking ondertussen een vruchtbare
voedingsbodem gevonden. De harde inquisitie stootte velen dan ook tegen de borst. In 1564
besloot de regering de koning om een verzachting van de plakkaten te verzoeken. De koning
zag daar echter geen graten in, en hij ijverde voor de uitroeiing van de protestanten, en het
behoud van het katholicisme. Hij beval dat de plakkaten tot op de letter zouden worden
uitgevoerd, de ketters dienden immers bestreden te worden. Inzake religie wenste hij geen
enkele toegeving te doen. De reactie van de edelen in de Nederlanden liet niet op zich
wachten en in 1565 werd er besloten tot de oprichting van een plechtig verbond dat moest
trachten de afschaffing van de inquisitie en de verzachting van de plakkaten te
bewerkstelligen. Het document dat aan de landvoogdes werd voorgelegd, zou onder de naam
‘smeekschrift der edelen’ bekend worden.3 Meer dan 400 handtekeningen werden er onder het
document geplaatst, vooral afkomstig van lage edelen. Margaretha kon niet anders dan
toestemmen. De situatie liep echter uit de hand. Dankzij de lange zomeravonden en de grote
werkloosheid, lokten de illegale calvinistische predikers spoedig een enorme massa naar hun
hagenpreken. Op 10 augustus ontaardde een vurige preek te Steenvoorde in het bestormen van

2

PARKER (G.). De Nederlandse opstand, pp. 33-48.
JANSSENS (G.). Brabant in het verweer : loyale oppositie tegen Spanje's bewind in de Nederlanden van Alva tot
Farnese 1567-1578. Kortrijk, UGA, 1989, pp. 116-121.
3
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een klooster, waar de menigte alle beelden kapot sloeg. De beeldenstorm was begonnen. In
een paar maanden tijd verspreidde de beeldenstorm zich van het zuiden naar het noorden.4

ii. De hertog van Alva
Filips II was woedend toen hij over de situatie in de Nederlanden bericht werd. Aan het
Spaanse hof groeide de gedachte dat harde maatregelen noodzakelijk waren. In de drie
belangrijkste Nederlandse edelen, nl. Hoorn, Egmond en Oranje, was de koning alle
vertrouwen verloren. Zij waren niet in staat geweest de beeldenstorm te voorkomen, en
dienden volgens de koning bestraft te worden. Margaretha van Parma had ondertussen een
leger op de been gebracht en bestreed de opstandelingen. Een voor een werden de rebellen
verslagen. Toen Valenciennes viel in maart 1567, volgden spoedig andere overwinningen. Op
3 mei viel Vianen, de basis van de ‘Grote Geus’ Brederode, en hiermee was de opstand
voorbij. De leiders vluchtten of werden geëxecuteerd. Nadat het nieuws het Spaanse hof had
bereikt en na lange discussies, stuurde de koning de hertog van Alva, een van zijn
belangrijkste raadgevers, toch naar de Nederlanden met 10.000 soldaten om de rust te
waarborgen (in het vooruitzicht van een eventuele komst van de koning zelf) en harde
maatregelen tegen zo’n ongehoorzaamheid te nemen. 5 Het zou echter een foute beslissing
blijken te zijn om Spaanse troepen naar de Nederlanden te sturen. De rust was er immers al
weergekeerd toen de Spanjaarden aankwamen. De soldaten werden rondom de hoofdstad
Brussel gelegerd, en zorgden al snel voor rellen. De troepen gedroegen zich losbandig en
schaamteloos en beschouwden de inwoners als ketters en verraders. De brutaliteit waarmee de
vreemde soldaten optraden, wekte een steeds grotere afkeer op bij de plaatselijke bevolking.6
Alva bracht bovendien heel wat nieuwe maatregelen met zich mee. Vijf dagen nadat hij in
Brussel was gearriveerd, richtte hij de Raad van Beroerten op. Deze moest al degenen die
beschuldigd werden van rebellie of ketterij berechten. De volksnaam ‘Bloedraad’ verraadt hoe
de bevolking dacht over deze raad. Meer dan 1.000 personen zouden worden terechtgesteld.
Wanneer Egmond en Hoorn, twee van de belangrijkste Nederlandse edelen, gearresteerd
werden, nam Margaretha ontslag als landvoogdes en gaf deze functie door aan de ‘ijzeren’
hertog. Egmond en Hoorn werden ter dood veroordeeld, en onthoofd op 5 juni 1568. Deze
wrede afrekening was een schok voor de hele adel, vooral voor de hoge, die zich voordien
onkwetsbaar waanden. Willem van Oranje was aan de arrestatie ontsnapt, en hij viel met zijn

4

PARKER (G.). The Dutch Revolt. Harmondsworth, Penguin books, 1977, pp. 68-84.
JANSSENS (G.). Brabant in het verweer, pp. 129-134.
6
JANSSENS (G.). Brabant in het verweer, p. 141.
5
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leger en zijn bondgenoten de Nederlanden binnen om Alva aan te vallen. In de
geschiedschrijving zou men dit als de start van de ‘Tachtigjarige Oorlog’ aanzien. Alle vier de
invallen mislukten echter, waardoor de campagne van de prins een waar fiasco was
geworden.7

c. De tweede opstand
i. De tiende penning
De hertog van Alva zat nu stevig in het zadel en hij legde nieuwe maatregelen op. Hij zorgde
voor de onverwijlde invoering van de eertijds afgeschafte bisdommenhervorming en voerde
nieuwe belastingen in: de tiende, de twintigste en de honderdste penning. De tiende penning,
een heffing van 10% op elke handelstransactie in roerende goederen, stuitte al heel snel op
groot verzet. De hertog van Alva bleef vasthouden aan de belasting en eiste dat ze nageleefd
werd.8 De belastingsbetalers weigerden resoluut te betalen. Handel en industrie kwamen zo
stil te liggen en de onvrede en werkloosheid namen met de dag toe.9

ii. Inname van Den Briel
De gemoederen geraakten opnieuw verhit, en toen op 1 april 1572 een geuzenvloot onder
leiding van de heer van Lumey Den Briel wist te bezetten, was het hek van de dam10. De
winter was erg hard geweest, vele wijnstokken en fruitbomen waren vernield. Voedsel was,
door een nieuwe handelsoorlog met Engeland, opnieuw schaars, net als werkgelegenheid. De
tiende penning werd het symbool van alle onaangename maatregelen die onder Alva waren
doorgevoerd. De honger, de werkloosheid en de weerstand tegen het beleid van Alva waren
de kiemen die de tweede opstand deden open bloeien. Algauw viel ook Vlissingen in handen
van de geuzen. Zeeland en Holland waren moeilijk te bestrijden door de vele rivieren waar de
watergeuzen heer en meester waren, en ze vormden zo een sterke basis voor de geuzen. De
prins van Oranje liet zich ondertussen niet onbetuigd en had met zijn Franse en Duitse

7

PARKER (G.). De Nederlandse opstand, pp. 93-109.
BOR (P.C.). Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten, en borgerlycke
oneenigheden; beginnende met d’opdracht der selve landen, gedaen by Keyser Karel den vyfden aen synen soon
Koninck Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van ’t jaer 1600. Waerachtelyk en onpartydelyck
beschreven door Pieter Bor Christiaenzoon in XXXVIII Boecken en IV stukken verdeelt. Verciert met verscheide
afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste geschiedenissen; Voorts met een byvoegsel
van authenthyke stukken en nieuwe registers vermeerdert. Amsterdam, 1679, p. 145.
9
PARKER (G.). De Nederlandse opstand, pp. 109-111.
10
BRAEKMAN (E.). ‘L’Armée des Gueux’. In : Revue Belge d’histoire militaire, XIX, 1971 – 1972, p. 7.
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bondgenoten aanvalsplannen gesmeed. Bergen werd ingenomen, net als Zutpen, en bijna
geheel Overijssel, Drenthe en Friesland. De prins van Oranje keek hoopvol uit naar zijn
bondgenoten in Frankrijk, die de aanval zouden verder zetten, maar op 24 augustus vond daar
de Sint-Bartholomeusnacht plaats. 3.000 vooraanstaande hugenoten werden vermoord, wat
meteen een einde maakte aan de Franse hulp. Op 19 september gaf Bergen zich over en kreeg
de opstand een grote knauw. Na de vreselijke plundering van Mechelen begin oktober, gaven
de opstandige steden zich een voor een over, hopend eenzelfde lot te vermijden, zodat enkel
Holland en Zeeland over bleven.11

iii. Don Luis de Requesens
Door de Pyrrusoverwinning bij Haarlem, problemen met muitende soldaten en een paar
nederlagen, verloor Filips II het vertrouwen in de hertog van Alva, en vond hij het beter om
hem te vervangen. In 1573 benoemde hij Don Luis de Requesens tot gouverneur en kapiteingeneraal van de Nederlanden. Deze had echter weinig ervaring met de Nederlanden en als
opvolger van Alva luisterde hij vooral naar diens raadgevingen. In 1574 had Requesens te
maken met muiterijen en nederlagen, en spoedig was het noorden opnieuw in handen van de
Oranjegezinden. In geldnood ging Requesens uiteindelijk over tot onderhandelingen, die
echter tot niets leidden. Hij stierf op 5 maart 1576.12

d. De derde opstand
i. Don Juan
Als vervanger van Requesens benoemde Filips II zijn eigen broer, Don Juan van Oostenrijk.
Het Spaanse leger kampte intussen met een grote crisis. Doordat er velen al maandenlang niet
uitbetaald waren, vonden er vele muiterijen onder de soldaten plaats. Het was immers een
hard leven als soldaat: ze moesten meestal op zelfgemaakte bedden slapen, ze waren
onderworpen aan een brutale en harde discipline, en er was altijd een hoog risico op
verminking en dood.13 Maar vooral het gebrek aan loon zette de soldaten aan tot muiten. De
situatie nam met de dag dreigender vormen aan. De haat tegen de Spanjaarden flakkerde erg
11

PARKER (G.). De Nederlandse opstand, pp. 112-154.
PARKER (G.). De Nederlandse opstand, pp. 155-160.
13
PARKER (G.). ‘Mutiny and Discontent in the Spanish Army of Flandres, 1572-1607.’ In: Past and Present, 58
(1973), p. 38.
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hoog op. Een van de ergste muiterijen vond plaats in Antwerpen in 1576. De Spaanse muiters,
vogelvrij verklaard en op zoek naar buit en veiligheid, waren samen gekomen in de citadel
van Antwerpen. De inwoners van de fiere Brabantse stad waren niet gerust in de afloop en
hadden geprobeerd een defensie op te richten tegen een eventuele uitval van de soldaten. Op 3
november braken deze inderdaad uit en vielen de rijkste stad van het noorden aan, met succes.
De Spaanse furie duurde dagenlang, er werden 1.000 huizen vernield en 8.000 mensen
gedood. Het wordt algemeen aanzien als een van de grootste gruwelen van de zestiende eeuw.
Don Juan, die pas in de Nederlanden was aangekomen als kersverse landvoogd, werd zo
onmiddellijk in diskrediet gebracht. Het versnelde de vredesonderhandelingen tussen de
verschillende partijen in de Nederlanden.14 De prins van Oranje gebruikte de Spaanse furie als
doorslaggevend argument in zijn pleidooi om alle vreemde troepen nu eens altijd en voorgoed
uit de Nederlanden te bannen. 15 Op 8 november, vijf dagen na de Spaanse furie, werd de
Pacificatie van Gent ondertekend, waardoor de vrede weer voor even was verzekerd. Het
belangrijkste punt van de pacificatie was de terugtrekking van de Spaanse troepen. Don Juan
voldeed aan deze eis, en stuurde de soldaten naar huis. Na een conflict met de Staten-Generaal
en de prins van Oranje, riep Don Juan de soldaten echter terug en schond hiermee het verdrag.
Een breuk met Don Juan was zo onvermijdelijk voor de Staten-Generaal.16

ii. Aartshertog Matthias
Er werd een nieuwe gouverneur-generaal gekozen door de Staten, ook al wisten ze dat Filips
II Don Juan officieel had aangesteld, en de keuze viel op aartshertog Matthias, zoon van
wijlen keizer Maximiliaan II en een neef van Filips II.17 Matthias beschikte, in tegenstelling
tot Don Juan, over een grote groep aanhangers in de Staten-Generaal. Hij was echter
onervaren, en verlangde gewoon naar een titel. Zo was hij een makkelijke prooi voor de prins
van Oranje die algauw grote invloed op hem begon uit te oefenen. De katholieke adel
vertrouwde Oranje echter niet en er ontstond tweedracht tussen de calvinistische en katholieke
edelen. Gent werd intussen gewelddadig omgevormd tot een calvinistische republiek. De
katholieken werden steeds meer benadeeld door de calvinisten, en dit riep verhitte reacties op.
Er kwam oorlog tussen de ‘Malcontenten’ (de katholieken die niet gelukkig waren met de

14

VAN DEN BRANDEN (F.J.). De val van Antwerpen : geschiedkundig drama in zeven tafereelen. Gent,
Vanderhaeghen, 1873, p. 2.
15
JANSSENS (G.). Brabant in het verweer, p. 312.
16
PARKER (G.). De Nederlandse opstand, pp. 161-175.
17
JANSSENS (G.). Brabant in het verweer, pp. 350-351.
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situatie) en de calvinisten. De Staten-Generaal stond op het punt uiteen te vallen. Een groot
deel van de Zuidelijke Nederlanden was niet meer bereid om voor de zaak van de Staten te
vechten. Holland en Zeeland bleven hun onafhankelijke koers volgen en erkenden zowel Don
Juan als Matthias niet. Ze trachtten hun eigen veiligheid te waarborgen door te onderhandelen
over een verbond dat zou voorzien in een onderlinge verdediging in geval van een
vijandelijke aanval. In 1579 werd te Utrecht overgegaan tot een unie tussen Holland, Zeeland,
Utrecht, Friesland, Gelderland en de Ommelanden. Ze verbonden zich ertoe om elkaar te
verdedigen en als 1 provincie op te treden. Over de handhaving van het katholieke geloof en
een verzoening met de Spaanse koning, was in het traktaat geen sprake. Voor de katholieke
meerderheid in de Staten-Generaal was dit dan ook onaanvaardbaar. De zuidelijke provincies
waren ondertussen niet bij de pakken blijven zitten en hadden zich evenees verenigd in een
unie, de unie van Atrecht. In de tussentijd was er een nieuwe gouverneur-generaal benoemd
na het overlijden van Don Juan: Alexander Farnese.18

18

PARKER (G.). De Nederlandse opstand, pp. 175-187.
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2. Alexander Farnese
a. Biografische schets
Alexander Farnese, de latere hertog van Parma en Plaisance, was de vrucht van een
uitgekiende huwelijkspolitiek. Hij was de achterkleinzoon van paus Paulus III, de kleinzoon
van keizer Karel V en de zoon van Margaretha van Parma. Daarmee had hij een band met
twee zeer machtige instellingen, nl. het hof van Karel V en de pauselijke staat te Rome. Hij
was een typische vertegenwoordiger van de Italiaanse condottieri: gebronsd, gespierd,
scherpe neus en ogen vol vuur.19 Naast het feit dat hij een polyglot was, blonk hij uit op het
militaire en diplomatieke vlak. De prins van Parma had een grote interesse voor de technische
aspecten inzake vestingbouw en de kunst van het belegeren. 20 Hij zou uitgroeien tot een
intelligente, creatieve leider, die respect zou afdwingen op en naast het veld. Ook op moreel
vlak had hij een goede reputatie: misdaden van zijn soldaten, vooral tegen vrouwen, pikte hij
niet, hij eiste een correcte uitbetaling van de lonen, en hij droeg zorg voor gewonden.21
Toen Filips II in 1559 terugkeerde naar Spanje nam hij de 19-jarige Alexander mee. Aan het
Spaanse hof kwam hij in contact met het hofleven en werd hij verder opgeleid. Hier raakte hij
bovendien ook bevriend met Don Juan van Oostenrijk, de latere landvoogd van de
Nederlanden. Farnese nam een voorbeeld aan zijn oom, en ging een gelijkaardige carrière
nastreven. Toen Don Juan in 1577 vroeg aan Farnese of hij hem niet wou bijstaan in de
Nederlanden, ging die daar gretig op in. Farnese voerde evenwel een verborgen agenda: via
de prestaties die hij voor Filips II wou leveren, hoopte hij dat de citadel van Piacenza weer in
de handen van zijn familie zou komen.22 De citadel was immers door een Spaans garnizoen
bezet, en dat was een doorn in het oog van de familie Farnese. Don Juan bijstaan in het
bestuur van de Nederlanden betekende dus al een mooie opstapje in zijn carrière. Wanneer
Don Juan stierf, en Farnese werd benoemd als landvoogd, was het moment aangebroken
waarop deze zijn ambities kon verwezenlijken.23

19

VAN DER ESSEN (L.). Alexandre Farnèse 1545-1592 : les principaux aspects de sa personnalité. S.l., s.n., 1951,
p. 1.
20
VAN DER LEM (A.). ‘Alessandro Farnese, the Italian hero of Flanders.’ In: Tijdschrift voor Geschiedenis, 114
(4), 2001, p. 615.
21
EXELMANS (D.). Alexander Farnese en zijn hof (1545-1592) : omschrijving en interpretatie van traditionele,
maatschappelijke en persoonlijke invloeden. Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke
Universiteit Leuven), 2008 (promotor: H. Cools), pp. 12-14.
22
Wat ook duidelijk blijkt in: PIOT (C.), ED. Correspondance du cardinal de Granvelle, 1584-1585. Brussel,
Hayez, deel 11, 1894 – 1896, pp. 3-8.
23
VAN DER ESSEN (L.). Alexandre Farnèse 1545-1592, pp. 5-8.
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b. Start van het offensief
i. Verzoening met de koning
Door het verdrag van Atrecht te ondertekenen, hadden de Waalse provincies zich verzoend
met de Spaanse koning. Het succes en de souplesse van Farnese maakten het voor vele edelen
gemakkelijk de weg naar de kroon terug te vinden. Het leger van de Malcontenten zou nu deel
gaan uitmaken van het koninklijk leger. Farnese zou de herovering van de opstandige
gebieden van de Nederlanden vanuit de zuidelijke provincies beginnen. Maastricht werd
belegerd en werd op 27 juni 1579 ingenomen. De katholieke steden in het noorden, bevreesd
door de calvinistische dreiging, haastten zich om zich ook te verzoenen met de nieuwe
landsvoogd. Na de mislukte vredesonderhandelingen te Keulen, waarbij duidelijk was
geworden dat de koning het calvinisme nooit een plaats zou geven naast het katholicisme,
vonden de calvinisten het immers nodig om dit keer drastische stappen te nemen, ten einde
hun veiligheid te waarborgen. Op 26 juli 1581 werd zo het Plakkaat van Verlatinge
gepubliceerd, waarmee de Staten-Generaal van de opstandige gewesten formeel het gezag van
Filips II afwees, en zij niet langer behoorden tot het Spaanse imperium. De hertog van Anjou
werd uitgeroepen tot nieuwe prins en heer der Nederlanden.24

ii. De terugkeer van de Spaanse troepen
Farnese had ondertussen al een heel plan bedacht om de opstandige steden op hun knieën te
krijgen. Hij beschikte op dat moment slechts over een klein leger, door de afwezigheid van de
Spaanse troepen. Hij zag in dat, zolang de handel van de opstandelingen niet werd vernietigd,
ze heel moeilijk te onderwerpen waren. Het platteland moest bezet of geplunderd worden, de
communicatie tussen de grote steden afgesneden, bevoorradingen onderschept, etc. Farnese
wou op die manier de opstandelingen uithongeren, zodat de steden zich door grote
hongersnood zouden moeten overgeven, zonder dat de troepen van Farnese ook maar in de
buurt van de stad zouden komen. In Vlaanderen zouden forten gebouwd moeten worden op de
Schelde en op de andere voorname rivieren, zodat de grote steden elkaar geen hulp konden
bieden. De havens aan de kust dienden bezet te worden, zodat de Spaanse vloot overzee
troepen kon sturen en de handel in de katholieke provincies opnieuw aangewakkerd kon
worden. Om dit plan een kans van slagen te geven, vond Farnese dat de aanwezigheid van de

24
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Spaanse troepen noodzakelijk was. De Spanjaarden waren op dat moment de meest
gedisciplineerde en beste soldaten in Europa, die bovendien wisten hoe ze in de Nederlanden
moesten vechten door jarenlange ervaring. De Duitse krijgers vond hij onhandelbaar, en de
Italianen te jong en onervaren. Hier knelde het schoentje echter, de Spaanse soldaten waren
immers allemaal naar huis gestuurd, en Farnese riskeerde geen schending van het verdrag van
Atrecht.25 Hij was evenwel erg diplomatisch, en door druk uit te oefenen op de Waalse leiders
en door hun dames te charmeren, slaagde hij er wonderwel in de Waalse provincies ervan te
overtuigen dat de aanwezigheid van de Spaanse troepen noodzakelijk was om een einde te
maken aan deze oorlog. Een mirakel, vond ook Farnese.26

iii. Verovering van de Vlaamse en Brabantse steden
Nu de oude Spaanse terçios27 onder leiding van Pedro de Paz en Antonio de Olivera het bevel
hadden gekregen op te rukken naar de Nederlanden, net als twee terçios Italianen onder
leiding van Camillo del Monte en Mario Cardoini, kon Farnese zijn ambitieus plan hard
maken. In afwachting van de aankomst van de troepen veroverde hij Oudenaarde. Hij deed
dat, net zoals bij de verovering van Doornik een jaar ervoor, met zachtmoedigheid en
vergevingsgezindheid. De calvinisten konden vrij gaan en staan waar ze wilden. Dit zou bij de
voorgangers van Farnese onmogelijk geweest zijn. De stad werd niet geplunderd, maar werd
een boete opgelegd. De grootte van deze boete was afhankelijk van de rijkdom van de stad.
Dit was slim bekeken, want door het chronisch gebrek aan geld kon hij hiermee zijn soldaten
betalen. De veroverde stad zelf was tevreden dat ze gespaard bleef van gruwelijke taferelen,
en de gematigden onder de opstandelingen waren sneller geneigd om zich over te geven. Deze
succesvolle politiek, die dus sterk verschilde van die van zijn voorgangers, zou Farnese
blijven toepassen. Het was immers op dat moment noodzakelijk, wegens de zwakte van zijn
leger, dat zijn troepen niet te lang voor één stad hun krachten zouden verspillen.28 Dat er
echter uitzonderingen waren op deze regel, bewees de verovering van Lier. De Italiaanse
kapitein Corvini had zijn troepen niet in bedwang kunnen houden en de stad werd ingenomen,

25

VAN DER ESSEN (L.). Kritische studie over de oorlogvoering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens
de XVIe eeuw. VII: Het begin van het offensief tegen de Vlaamse provinciën (1582). Brussel, Paleis der
Academiën, 1953, pp. 3-9.
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LEFÈVRE (J.). Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Brussel, Paleis der Academiën,
1953, deel 2, pp. 259-260.
27
Meer uitleg over de terçio’s: cfr. infra.
28
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geplunderd en verwoest. Volgens Van Meteren zijn er meer dan 200 vrouwen en kinderen
vermoord.29
Begin augustus 1582 waren de Spaanse terçios gearriveerd, en was Farnese in staat om
Ninove te belegeren. Door de vijandigheid van het platteland en de steden tegenover de
soldaten, heerste er een grote hongersnood in het kamp. Officieren jammerden onophoudelijk
over de armoede van hun mannen en over de ongeregeldheden, de plunderingen en de
brutaliteit die er het gevolg van waren. De bevolking klaagde dat de soldaten blijkbaar enkel
waren gekomen om het land te ruïneren en niet om beterschap te brengen. 30 Tijdens de
belegering van Ninove en de strenge winter verzwakte het leger van Farnese enorm. Ook met
de bewapening was het triestig gesteld.
Ondertussen had de hertog van Anjou verraad gepleegd tegenover de Staten-Generaal en
onverhoeds Duinkerken, Diksmuide en Dendermonde bezet. Hij had hetzelfde geprobeerd in
Antwerpen, maar deze poging, later bekend als de Franse furie van 1583, was jammerlijk
mislukt. 1.500 Fransen sneuvelden te Antwerpen, maar de metropool viel niet.31 De StatenGeneraal ontzette hem uit zijn positie als leider en soeverein der Nederlanden.32 Farnese zou
van de tweedracht handig gebruik maken om munt te slaan uit de situatie. Na de verovering
van Ninove besliste hij om zijn leger op te splitsen. Hij stuurde Montigny, Mondragon en La
Motte erop uit om Duinkerken te belegeren (en zo definitief met de hertog van Anjou af te
rekenen) en hijzelf, samen met Karel van Mansfelt (zoon van Pieter-Ernest van Mansfelt) en
de markies van Richebourg zouden de Kempen voor hun rekening nemen.33 Diest en Zichem
gaven zich al snel over, gevolgd door Westerlo, dat bekend stond als een belangrijk depot van
munitie en geschut voor de rebellen. In juli veroverde het andere deel van het Spaanse leger
Duinkerken, en niet veel later ook Nieuwpoort. Veurne, Diksmuide en Menen werden
eveneens ingenomen, telkens met milde capitulatievoorwaarden. Indien Farnese deze niet had
toegekend, zouden ze zich niet zo snel overgegeven hebben en had hij nog geruime tijd voor
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hun wallen gestaan. Het eerste deel van zijn offensief was zo voltooid en nu kon hij zich
beginnen concentreren op de grote steden Ieper, Brugge en Gent.34
In 1584 begon hij de grote steden uit te hongeren. Aalst werd verraden door haar Engels
garnizoen voor 128.250 gulden en na maandenlang beleg viel ook Ieper op 7 april. Zo werd
de situatie van Brugge onhoudbaar en volgde ook diens overgave op 24 mei.35 Farnese had
intussen Gent omsingeld en had een deel van zijn leger naar het Land van Waas gestuurd (cfr.
infra). Daar had hij van de hoogbaljuw36 het slot van Rupelmonde verkregen, waardoor hij
Antwerpen afsneed van Dendermonde en Aalst, en zo ook Gent afzonderde van de grote
Brabantse stad.37
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3. De verovering van Antwerpen
a. Algemene schets
i. Farnese’s leger
Toen de gevraagde Spaanse en Italiaanse hulptroepen in het midden van 1584 aankwamen, en
in juni de hertog van Anjou stierf, vond Farnese dat het uur was gekomen om Antwerpen aan
te vallen. Als hij deze metropool zou belegeren, zou hij de communicatie tussen Gent,
Antwerpen en Mechelen verstoren, waardoor deze, en vooral Gent, steeds meer geïsoleerd
zouden raken. Het immense leger waar hij over beschikte, was echter verdeeld over
verschillende delen van de Nederlanden. Een deel van zijn leger bezette de steden en dorpen
die hij had veroverd sinds 1579, een deel van zijn troepen voerde oorlog in Friesland38, een
deel steunde de aartsbisschop van Keulen en was in Duitse gebieden gelegerd, nog een deel
bezette Gelre en de regio rond Zutpen, en een paar van zijn troepen waren in Wallonië
gebleven om met argusogen de stappen van de Fransen te volgen. De prins van Parma
beschikte zo nog maar over een heel klein leger. Dankzij de extra troepen die gearriveerd
waren, 700 ruiters en 6.000 voetknechten 39 , vond hij dat hij in staat was deze hachelijke
onderneming tot een goed einde te brengen. In totaal beschikte Farnese slechts over 10.000
voetknechten en 1.700 ruiters. Met dit leger trachtte hij om een van de sterkst beveiligde en
grootste steden van Europa te veroveren.40
Het is misschien belangrijk om hier even in het kort de samenstelling van het leger te
verduidelijken. Het leger onder Alexander Farnese bestond uit vier nationaliteiten: Italianen,
Duitsers, Walen en Spanjaarden. De Spanjaarden vormden de elite van het leger. Ze waren
gehard door andere Europese oorlogen en hadden vaak al ervaring met de oorlogsvoering in
de Nederlanden Ze werden meestal het beste opgeleid en het meest betaald. 41 Ze werden
opgedeeld in compagnieën. Een compagnie bestond ongeveer uit een 300 soldaten. Tien
compagnieën vormden een regiment, een terçio. Deze bestond dus meestal uit een 3.000
soldaten, alhoewel dit aantal fel kon schommelen, afhankelijk van hoe goed een terçio werd
aangevuld. Zo’n regiment werd een terçio genoemd vanwege zijn drievoudige samenstelling:
piekeniers, musketiers, en haakschutters. Tegen het einde van de zestiende eeuw waren deze
38
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echter ongelijk verdeeld: in ieder terçio waren er maar twee à drie compagnieën musketiers en
haakschutters. Deze stonden bekend als de harde kern van het leger, en men oefende een diep
respect voor hen uit.42 Alexander Farnese was in de jaren die we onderzoeken de kapiteingeneraal, voerde het bevel over alle soldaten en was zelf kapitein van de eerste compagnie.
Hij hield met de verschillende talen die in zijn leger werden gehanteerd, iets waar de
communicatie en het wederzijds begrip door werd bevorderd.43 Er waren nog verscheidene
titels gangbaar in het leger, waarvan maestro de campo en coronel waarschijnlijk nog de
belangrijkste waren. De eerste was de leider van een Spaans terçio, de laatste was iemand die
een aantal compagnieën of een volledig terçio onder zijn bevel had, waar Spanjaarden niet de
meerderheid uitmaakten, zoals bv. Cristobal de Mondragon, naar wie vaak verwezen wordt
als coronel. 44 De enige die we hier nog verder vermelden, aangezien we hem meermaals
zullen tegenkomen, is de commissaris-generaal van de lichte cavalerie. Deze moest de
cavalerie een goede naam bezorgen, de discipline handhaven, zich bekommeren om de
soldijen en de levensmiddelen van de soldaten en zorgen voor geschikte logementen.45 In de
periode die we bestuderen, zal het gaan om Georgio Basta, die we omwille van zijn laatste
beschreven taken veelvuldig zullen tegenkomen.

ii. Antwerpen
Antwerpen was in de zestiende eeuw, na Parijs, de grootste stad in Europa, met in 1566 meer
dan 100.000 inwoners (Amsterdam had er bv. maar 32.000 op dat moment). Het was dé
handelsstad van het noorden. Door het samentreffen van de Portugese specerijen, de Duitse
edelmetalen, en het Engelse laken werd de Scheldestad de centrale handelsmarkt voor Europa
en het brandpunt van de kapitalistische wereldeconomie.46 De kooplui die naar Antwerpen
kwamen, en de ambachtslieden die door de dynamiek van de wereldstad aangetrokken werden,
brachten ook hun stielkennis, hun bekwaamheid, hun ideeën, en hun religieuze overtuigingen
met zich mee. Zo werd Antwerpen niet alleen een centrum van handel, maar ook van cultuur,
kennis, en religie. De commerciële opbloei stimuleerde nieuwe nijverheidstakken, zoals de
42
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VAN DER ESSEN (L.). ‘L’Armée espagnole en Flandre au XVI siècle’. In : La Revue Générale, 73 (1940), pp.
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boekdrukkunst, de zijdeweverij en de diamantbewerking. De boekdrukkunst en het grote
aantal inwoners, zorgden dan weer voor een verspreiding van verschillende religieuze ideeën.
Antwerpen werd de grootste protestantse stad van de Nederlanden. Zij was echter tegelijk ook
de grootste katholieke stad van de Lage Landen. 47 De top van de sociale klasse was
overwegend protestants (calvinistisch en lutheraans), terwijl de meerderheid van de armen
vooral katholiek was.48 De verschillende religieuze gemeenschappen leefden in vrede naast
elkaar en van moeilijkheden, pesterijen en vervolgingen van de katholieken was geen sprake.

b. De defensie van Antwerpen
De metropool Antwerpen was uitgerust met een uitgebreid verdedigingssysteem. De stad was
omringd met muren die bestand waren tegen artilleriebeschietingen, en met poorten die niet in
één ruk konden bestormd worden, dankzij de speciale manier waarop ze gebouwd waren.49 De
muren waren ook voorzien van tien bastions, die op een imponerende wijze uit de
omwallingen tevoorschijn kwamen. Voor de omwallingen was er een grote gracht aangelegd,
die werd gevoed door het water van de Schelde. Zo ontstond er een machtig complex dat werd
geruggensteund door de citadel, opgebouwd als een vijfpuntige ster, die boven de stad
uittorende.50 De citadel was in 1568 gebouwd op bevel van de hertog van Alva, om zo de
controle over de stad te versterken. Na de Spaanse furie van 1576 hadden de Antwerpenaren
de beslissing genomen om de citadel op te nemen in de stad door de wallen van de citadel aan
de kant van de stad af te breken. Door deze integratie namen ze de mogelijke bedreiging van
de citadel voor de stad weg, en verstevigden ze de defensie van Antwerpen. Aan de kant van
de Schelde was er de natuurlijke bescherming van de rivier, dankzij zijn breedte en de
snelheid van de stroming.51 Aan de overkant van de Schelde stond er een sterk bastion, het
Veer, dat Antwerpen voldoende dekking gaf. Stroomafwaarts werd de Schelde verder
bewaakt door een paar forten die daar waren opgericht. Op de rechteroever had men de
Boerinnenschans en de Boerenschans, die op de Oosterweelsedijk gebouwd waren, en het fort
van Lillo. Op de linkeroever bevonden zich de forten van Toulouse, van Liefkenshoek en van
Doel. Deze forten bestreken met hun geschut de Scheldedoorvaart. Verder had men nog vele
47
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dijken die het mogelijk maakten om het land rondom Antwerpen onder water te zetten. Dit
zou de opmars van de vijand moeten vertragen en het moeten vergemakkelijken om met
schepen Antwerpen te bereiken.52

Fig. 1: Overzichtskaart van de polders boven Antwerpen53
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De vloot die Antwerpen bezat, met daarnaast de hulp van de Hollandse en Zeelandse vloot,
was krachtig genoeg om alle aanvallen over water af te slaan. De inwoners van Antwerpen
vonden ‘dattet meer dan hoochnodich is om de Spaengiaerden ende andere gemeyne lants
vyanden te resisteren, groote merckelycke sommen van peningen op te brengen’54 en stonden
zo een wekelijkse bijdrage af, zodat er een eigen Antwerpse vloot kon gefinancierd worden
die moest instaan voor de beveiliging van de Schelde, en moest zorgen voor een ongehinderde
doortocht naar Antwerpen. De vloot stond onder het bevel van admiraal Jacob Jacobsen, een
ervaren zeerot, die duchtig wat weerwerk zou kunnen bieden tegen de Spanjaarden.55
Het garnizoen van de stad zelf bestond uit de Franse soldaten onder leiding van Téligny,
geroemd vanwege zijn militaire capaciteiten, de Engelse soldaten o.l.v. kolonel Balfour, en
nog eens 1.500 Engelsen o.l.v. van kolonel Morgan. De Antwerpenaren zelf slaagden erin om
80 vaandels infanterie en 16 kornetten cavalerie te verzamelen, goed voor 8.000 à 9.000 man.
Daarbij kwamen nog eens 80 vaandels burgermilitie, gelicht uit o.a. de burgerwacht en de
schuttersgilden. In deze gilden deden meestal gezeten burgers dienst, die zich in hun vrije tijd
oefenden in het hanteren van de wapens. 56 Daarbuiten mogen hierbij de manschappen die
gelegerd waren in Bergen-op-Zoom nog worden gerekend, bestaande uit 6 vaandels infanterie
en 16 kornetten cavalerie, geleid door de graaf van Hohenlo en de heer van Villers, en de
Hollandse en Zeelandse vloot die op de beneden-Schelde waren gestationeerd onder leiding
van admiraal Treslong, een geharde oorlogsveteraan die deelgenomen had aan de verovering
van Den Briel in 1572. Treslong was echter niet erg gedisciplineerd en was bovendien niet
goed bevriend met Marnix, de buitenburgemeester van Antwerpen. Deze was benoemd op 30
november 1583, als vertrouweling van Willem van Oranje.57 Hij had het eerst zelf niet zien
zitten om buitenburgemeester te worden, maar was toch overstag gegaan op aandringen van
de prins van Oranje.58 De buitenburgemeester beschikte over de stadssleutels, was het hoofd
van de stedelijke politie en zorgde voor de veiligheid.59 Hohenlo, een Duitse edelman, was
een echte vechtjas, die vocht voor zijn plezier, maar helaas vaak in dronken toestand te vinden
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was. Zodoende waren het enkel Téligny en Balfour die de nodige militaire capaciteiten
betoonden om Farnèse het hoofd te bieden.60

c. De eerste fases van het beleg
i. Het doorsteken van de dijken
Voor de Antwerpenaren kwam het nieuws dat Farnese oprukte naar hun stad niet onverwacht.
Ze stonden sterk genoeg in hun schoenen en waren overtuigd dat ze iedere aanval konden
afslaan en het mogelijke beleg konden weerstaan. Ze waren zich er echter niet van bewust dat
ze reeds een fout hadden gemaakt, die later van cruciaal belang zou blijken te zijn. De
Antwerpenaren hadden immers de raadgevingen van de prins van Oranje in de wind geslagen,
en dat zou hen duur te staan komen. De prins had in zijn woonplaats te Delft, ter gelegenheid
van de doop van zijn jongste zoon, Frederik-Hendrik61, Marnix ten stelligste aangeraden om
de Blauwgarendijk door te steken. Tussen de Blauwgarendijk en Antwerpen lag ook nog de
Kauwensteinse dijk, die op het einde aansloot bij het fort van Lillo. Als men de
Blauwgarendijk zou doorsteken, zou het water al het laagland dat net na de dijk lag en de
Kauwensteinse dijk, overstromen. 62 Door gebruik te maken van platbodems zouden de
Hollandse en Zeelandse schepen Antwerpen gemakkelijk bereiken 63 en de tactiek van
uithongering zou dan geen kans tot slagen hebben. Marnix legde deze kwestie voor aan de
Antwerpse raad, maar daar had hij af te rekenen met hevige oppositie van de veemestersbeenhouwers, die door deze maatregel hun winsten zouden zien slinken. Op het land dat zou
overstromen, graasden immers jaarlijks 12.000 runderen. Het kon toch geen goede strategie
zijn om zichzelf van hun eigen kudden te beroven?64 Het eigenbelang won het zo van het
algemeen belang. Ook de militieleiders waren gekant tegen het doorsteken van de
Blauwgarendijk en dreigden met repercussies mocht dit plan uitgevoerd worden.65 De heer
van Kauwenstein, Hendrik Tseeraarts, werd ondertussen de stad uitgezet, en zou verbitterd de
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kant kiezen van Alexander Farnese.66 Het kasteel van Kauwenstein zou later zo makkelijk in
handen van de prins komen. Niemand echter geloofde dat Farnese Antwerpen werkelijk zou
kunnen bedreigen. Het plan werd onder deze druk uiteindelijk dan ook afgevoerd, een fout
met zeer grote gevolgen.
Op de linkeroever werd er wel geopteerd voor deze tactiek. De dijk van Saeftingen werd
doorstoken, zodat het hele noorden van linkeroever onder water stond. 67 Van Hulst tot
Beveren stond het bijna allemaal onder water, enkele hogergelegen punten (zoals de
Doelpolder) niet te nagesproken. Deze daad zou Antwerpen echter schade berokkenen (cfr.
infra).

iii. Farnese omsingelt Antwerpen
Farnese had zich door het verraad van Servaas van Steelant makkelijk in het Waasland
kunnen vestigen. Hij koos begin juli 1584 Beveren uit als basis en nam zijn intrek in het
kasteel ‘Beverenbroeck’. 68 Op 6 juli 1584 verhuisde hij vanuit Sint-Niklaas (waar hij was
ontvangen) naar zijn nieuwe hoofdbasis en liet hij ondertussen de gaten in de dijken rondom
herstellen.69 Farnese had er zich bij neergelegd dat Antwerpen moeilijk te veroveren viel door
het enkel op pure militaire kracht te bestormen. Hij trachtte daarom de tactiek toe te passen
die hij succesvol tegen andere steden al had toegepast, nl. omsingeling, isolatie, en
verhongering. Zo had hij reeds steden veroverd zonder ook maar 1 keer de stad zelf gezien te
hebben.
Eerst en vooral vaardigde hij, direct na zijn intrede in Beveren, het bevel uit om met 5000
man naar Kallo en het noorden op te rukken via de dijken die nog boven het water uitstaken,
dit onder leiding van de markies van Richebourg, die rechtstreeks van Eeklo kwam.
Richebourg veroverde snel terrein en begon met de constructie van een fort.70 Farnese kwam
zo onmiddellijk in het bezit van een paar belangrijke strategische punten, o.a. de plaats op de
hoofddijk van de Schelde die nog met een binnendijk verbonden was met de hogergelegen
gebieden op de linkeroever.71 Van hieruit veroverde hij verder het fort en de schans van Ter
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Venten en Sint-Anthonishoek.72 De verovering van Liefkenshoek, het belangrijkste fort op de
noordelijke linkeroever liet niet lang op zich wachten. De terçios van Pedro de Paz en de
manschappen van Richebourg veroverden het na drie dagen met bruut geweld. Op bevel van
Farnese werd het fort zonder genade veroverd. Het eindigde in een bloedbad waarbij meer dan
600 soldaten sneuvelden. De aanvoerder van het fort werd eigenhandig door Richebourg
gedood. Farnese zou later over zoveel wreedheid bijzonder ontstemd zijn geweest en
Richebourg op de vingers getikt hebben.73 De verovering van Liefkenshoek kwam ook ten
goede aan de geldbeurs van de Spanjaarden: de soldij van de gesneuvelde soldaten die pas
was geleverd, werd immers buit gemaakt. Later op de dag zouden de forten van De Noord en
Saeftingen ook ingenomen worden. Het garnizoen van de twee forten had het zekere voor het
onzekere genomen en had zich terug getrokken naar Antwerpen, al het waardevolle met zich
meedragend. Al de rest werd vernietigd. Hiermee kwam de hele noordelijke linkeroever in
handen van Farnese. Deze liet Liefkenshoek onmiddellijk herstellen en herbewapenen om een
deel van de Schelde te beheersen. Hiervoor eiste hij 50.000 gulden van het Land van Waas,
die het geld ter zijner beschikking stelde.74 Diezelfde dag, 10 juli 1584, zou ook Willem van
Oranje te Delft vermoord worden door Balthasar Gerards. 75 Wat als een laffe daad werd
gezien bij de calvinisten, werd als een heldhaftige actie gezien bij de katholieken. Farnese
vond Gerards een voorbeeld voor de hele wereld en zei dat het de mensen zou ontmoedigen
om zich op te werpen als een tiran.76 Vele geschiedschrijvers, zoals Van Meteren en Bor,
vonden deze laffe daad van Gerards eerder een blaam op het blazoen van de prins. 77
Niettemin kwam deze zwarte dag hard aan bij de Antwerpenaren, en vele gegoede burgers
begonnen de stad te verlaten.78
Ondertussen had Farnese Pieter-Ernest van Mansfelt en Cristobal de Mondragon met hun
troepen, 4.000 infanteristen en 800 ruiters, via Kruibeke naar de rechteroever gestuurd om
daar voet aan de grond te krijgen. Mondragon was echter afgeleid door de vele runderen die
op de noordelijke rechteroever te vinden waren, daar was in het kamp immers een mooie prijs
voor te krijgen. Door deze vertraging konden de Antwerpenaren het fort van Lillo versterken
en bleef het in hun handen, ondanks pogingen van Mondragon om het fort alsnog te

72

RAB, HLW, nr. 134, f°61r.
COOLS (H.). Tussen reus en geus, p. 8.
74
ARA, Aud, nr. 1827/4, n.g.
75
BOR (P.C.). Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, p. 427.
76
LEFÈVRE (J.). Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, p. 496.
77
DE GROOF (B.). Alexander Farnese and the origins of modern Belgium. Leuven, KUL Departement
geschiedenis, 1995, p. 200.
78
VAN ROEY (J.). De val van Antwerpen, pp. 72-73.
73

29

Jelle Van Goethem

De rol van het Land van Waas in het beleg van Antwerpen

veroveren.79 Nadat de sluizen in de buurt van het fort werden geopend, en na het verlies van
de twee waardevolle kapiteins Luis de Toledo en Pedro de Padilla, was hij genoodzaakt zich
terug te trekken. 80 Farnese stuurde hem naar Stabroek, en liet hem de omliggende dorpen
Berendrecht en Zandvliet bezetten. Bovendien werd Lillo verder omsingeld door op de
Blauwgarendijk, en de Kauwensteinse dijk schansen te bouwen. In Antwerpen besefte men nu
pas dat ze de raad van Willem van Oranje beter hadden kunnen opvolgen. 81
In het zuiden sneed hij de communicatie over de rivieren tussen Gent, Brussel en Antwerpen
af door forten op strategische punten te bouwen. De wegen naar Antwerpen in het Oosten liet
hij bewaken door Georgio Basta met zijn Albanese en Italiaanse ruiters.82 Farnese slaagde
erin om zo Antwerpen te omsingelen en stelselmatig de lus rond de metropool steeds strakker
aan te trekken.

d. De schipbrug
i. De blokkade van de Schelde: het plan
Nu Mondragon er niet in geslaagd was Lillo te veroveren, zat Farnese met een probleem. Zijn
oorspronkelijke plan, het beheersen van de Schelde door Liefkenshoek en Lillo in te nemen,
viel in duigen. Het was bovendien te betwijfelen of dat plan zou gewerkt hebben, de Schelde
was immers een erg brede rivier. Farnese moest op zoek naar een andere manier om de
Hollandse en Zeelandse vloot te verhinderen Antwerpen te bereiken. Bij Farnese begon het
plan te rijpen om de Schelde af te sluiten door een brug over de Schelde te bouwen. Door de
beide oevers met elkaar te verbinden zou Antwerpen afgesloten worden van de bevoorrading
van de Hollanders en Zeelanders. Deze tactiek had Farnese reeds succesvol toegepast tijdens
het beleg van Maastricht.83 Hij beval de uitvoering van dit idee, ondanks dat de meerderheid
van zijn officieren het plan niet steunde. Die hadden problemen met de haalbaarheid van het
plan, de Schelde was immers een brede rivier met een sterke stroming, en zo’n brug zou
bovendien heel veel hout nodig hebben en arbeiders om de bouw te verrichten. Het protest
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viel bij Farnese echter in dovemansoren. Sommigen herinnerden er hem aan dat hij misschien
niet over genoeg troepen beschikte om zo’n onderneming tot een goed einde te brengen, maar
die gedachte lachte hij weg met de woorden: ‘de langste lansen kunnen slechts door hare
spitsen treffen, by eene krygsonderneming moet men veeleer de moed dan het getal der
soldaten in aenmerking nemen’.84 Hij liet alvast twee forten, nl. Sinte-Marie op de linkeroever
te Kallo en Sint-Filips op de rechteroever, bouwen op aanraden van 2 Italiaanse ingenieurs,
Propercio Baroccio (of Barozzi) en Gianbattista Piatti.85 Deze forten zouden het begin en het
einde van de brug vormen. De Schelde was tussen deze twee forten op zijn smalst, en maakte
hier net een bocht, wat de snelheid van de schepen deed dalen. 86 Het was dus de meest
geschikte plaats om zo’n schipbrug te bouwen. Verder werd Liefkenshoek versterkt, werden
er extra schansen gebouwd op de kruising tussen de Scheldedijk en de Kauwensteinse dijk, en
werd deze laatste verbreed, verhoogd, en eveneens versterkt.

ii. Inname van Dendermonde, Vilvoorde en Gent
Eind juli begonnen ze met de werken, maar deze konden een hele poos duren. De
werkzaamheden vergden het uiterste van het Waasland (cfr. infra). Farnese had zijn handen
vrij om zich te concentreren op een paar andere steden, eerst en vooral Dendermonde. De
inname van deze stad zou een grote slag toedienen aan zowel Gent als Antwerpen. Bovendien
zouden de troepen die de stad belegerden, zo ingeschakeld kunnen worden in de belegering
van Gent of Antwerpen. Op 4 augustus vertrok hij naar Aalst 87 om vanuit deze stad
Dendermonde met het terçio van Pedro de Paz aan zijn zijde te veroveren. Deze laatste zou in
dit beleg trouwens het leven laten.88 Op 17 augustus tekende de stad zijn overgave. Gent werd
in een erg moeilijke positie gedwongen, en zou door de nakende uithongering zijn overgave
uiteindelijk tekenen op 17 september 1584.89 Verder werd ook Vilvoorde op 16 september
ingenomen, waardoor Brussel en Mechelen in nauwe schoentjes werden gebracht.90
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iii. Voortzetting werken
Farnese keerde na de verovering van Dendermonde op 27 augustus terug naar Beveren om er
de werken te komen inspecteren. Hij was hoogst ontevreden toen hij merkte dat de werken
aan de forten niet goed waren gevorderd. Vele soldaten waren ziek, en er was nood aan
voedsel, waardoor de werken traag werden uitgevoerd. 91 Vooral Mondragon, die de
constructie van het fort Sint-Filips leidde, had vertraging opgelopen door een aanval van
Téligny op 10 augustus.92 Ze hadden wel een paar schansen op de Brabantse zijde veroverd93
en de vijand volledig van de Blokkersdijk weggejaagd 94 , maar het was de schipbrug die
Farnese zorgen baarde. Hij nam de leiding over de werken en zette alle hens aan dek om de
werken te bespoedigen. Zo stuurde hij de hoogbaljuw naar de Schelde om deze verder te
peilen.95 De volgende dagen kwam hij regelmatig zelf mee met de hoogbaljuw om de werken
aan de pijlers in het water te bezoeken96 Van de capitulatie van Gent maakte hij ook dankbaar
gebruik. Farnese kon er immers beslag leggen op boten, geschut, timmerlui, zeelieden, hout,
touwen, en andere zaken die hij nodig had. 97 De kerk van Kallo werd omgevormd tot de
verzamel- en werkplaats. Alle materialen en werklieden werden naar daar gestuurd. Zo kon
men de werkzaamheden beter coördineren.98 Men was bovendien met de werken aan de brug
zelf begonnen. Een honderdtal boomstammen van 10 tot 25m lang waren al in de bedding
aangebracht in rijen van drie.
De Kauwensteinse dijk, niet ver van Stabroek waar Pieter-Ernest van Mansfelt, met wie hij
geregeld brieven schreef, was gelegerd99, werd nog verder verstevigd. Farnese zag het grote
belang in van deze dijk, die een serieuze hinderpaal vormde in de communicatie en
bevoorrading tussen Antwerpen en de staatsen. Farnese liet de dijk verder verstevigen met
drie schansen, nl. de Sint-Jacobschans, de Sint-Jorisschans en de Paalschans. In het kasteel
van Kauwenstein tenslotte, werd Camillo del Monte met zijn terçio Italiaanse soldaten
gelegerd.100 Zodoende had Farnese de dijk bijna onneembaar gemaakt, tot grote ontsteltenis
van de Antwerpenaren.
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De aanvoer van de nodige materialen voor de brug verliep traag, en Farnese gebruikte alle
mogelijke manieren om dit te bespoedigen. Aanvoer via de Schelde was gevaarlijk, omdat ze
dan de Antwerpse wateren moesten passeren. Op 10 oktober 1584 maakte hij zelfs gebruik
van de overstroomde gebieden, die eigenlijk bedoeld waren om hem te hinderen. Na een bres
geslagen te hebben in een dijk bij Burcht, liet hij 22 materiaalschepen de overstroomde
gebieden opvaren, om via een bres in de Blokkersdijk en een bres bij het Sint-Sebastiaansfort,
opnieuw op de Schelde uit te komen, dichtbij de werken aan de brug.101 De schepen werden
weliswaar te Kallo nog aangevallen door de vloot van admiraal Jacobsen, maar deze moest
terugtrekken na het verlies van een van hun behendigste kapiteins, Pieter de Backer.102 De
Antwerpenaren waren niet van plan om dit nog te laten gebeuren en stuurden Téligny met een
vloot naar Burcht, waar hij een nieuw fort oprichtte: fort Téligny.103 Niet veel later zou hij
echter gevangen genomen worden door Farnese, tijdens een missie naar Holland. Zo verloor
Antwerpen een van zijn beste krijgslieden.104

iv. Het kanaal van Farnese
Het fort van Téligny was een streep door de rekening van Farnese. Om het midden van de
brug af te werken had hij veel schepen nodig (een 35-tal), en heel wat materiaal. Het transport
alleen al zou zes maand kunnen duren. Hij had er de vloot niet voor om de Schelde te
blokkeren, zijn brug af te werken, en die te beveiligen tegen aanvallen. En nu het fort Téligny
zijn transportroute blokkeerde, moest hij op zoek naar nieuwe oplossingen. Hij kwam met een
nieuw ambitieus plan op de proppen, nl. een kanaal graven van Stekene tot de Schelde.105 Het
kanaal zou verbonden worden met de Moervaart, die tot Gent stroomde, en zou op die manier
als een ideale transportroute fungeren van Gent naar de schipbrug, zonder aanvallen van
Antwerpen te moeten vrezen. 106 Het kanaal zou dan lopen van Stekene, langs Sint-GillisWaas, tot nabij het kasteel van Beveren en dan zo tot net aan het fort Sinte-Marie.107 Op het
einde van het kanaal liet hij een nieuw fort construeren: de Parel, dat strategisch belangrijk
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werd. 108 De ontwerper van deze vaart was Boudewijn Zaman, landmeter te Sinaai en
hoofdschepen van het Land van Waas. Farnese zou de vaart regelmatig bezoeken109 en zou
zelfs mee gegraven hebben. Voor deze hele onderneming had hij opnieuw veel arbeiders
nodig. Hiervoor maakte hij grotendeels gebruik van krachten uit de dorpen van het Land van
Waas. Al direct nadat het kanaal af was, zond hij eerst zeventien schepen en daarna nog eens
een konvooi van tweeëndertig schepen door het kanaal. Op die manier zou de brug in een
sneltempo afgewerkt kunnen worden. Het kanaal zou verder gebruikt worden als de
hoofdverbinding tussen de parochies rond Stekene, het basiskamp te Beveren en de werken
bij Kallo.

v. De briefwisseling tussen Farnese en Antwerpen
In de tussentijd was het Farnese ter ore gekomen dat de spotlust van de Antwerpenaren over
de schipbrug flink bekoeld was. Naarmate de brug steeds meer en meer tot stand kwam, was
de bittere ernst van de gevolgen immers tot hen doorgedrongen. In Antwerpen braken
onlusten uit. Er trad een groep mensen naar voor die vrede wilden sluiten met Spanje, de
peiswillers. 110 De leden van deze vredespartij kwamen vooral uit de katholieke gegoede
burgerij. De schout trad er hardhandig tegen op, ze gingen immers in tegen de wil van het
stadsbestuur. De peiswillers werden gearresteerd en de meesten tot geldboetes veroordeeld.111
Farnese trachtte van deze situatie gebruik te maken door op 13 november een brief te sturen
naar het stadsbestuur met de vraag om zich over te geven.112 Hij bespeelde hiermee handig de
gevoelens van de onrustige Antwerpenaren en speelde zo de peiswillers in de kaart. De
Breede Raad, opgeroepen door Marnix, besloot om een beleefd, maar kordaat antwoord terug
te sturen.113 Hierin maakten ze Farnese duidelijk dat hij verkeerd was geïnformeerd over de
kiemen van de oorlog.114 Ze hadden niet voor een opstand gekozen, maar ze waren er door het
hele verloop van de voorbije gebeurtenissen toe gedwongen geweest. De schuld lag volledig
bij de Spaanse koning en zijn vertegenwoordigers. Antwerpen weigerde zich dan ook over te
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geven.115 Farnese liet deze brief niet zonder antwoord en stuurde op 10 december een nieuwe
brief waarin hij de argumenten van de Antwerpenaren probeerde te ontkrachten en alle hoop
de kop trachtte in te drukken. Antwerpen kwam niet terug op zijn beslissing en had
ondertussen al brieven geschreven aan de Staten-Generaal, aan Hendrik III en Cathérine de
Medici met de vraag om bijstand, maar later zou blijken dat deze niets op zouden brengen.116

vi. De afwerking van de schipbrug
Op zondag 25 februari 1585 was het eindelijk zover: de schipbrug was klaar.117 Wegens de
sneeuwbuien had de afwerking nog een maand vertraging opgelopen (het vervolledigen van
de schipbrug was immers voor eind januari gepland), maar de brug was uiteindelijk toch klaar
geraakt.
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Fig. 2: De schipbrug118

De samenstelling had heel wat werk gevergd. Een korte beschrijving is dan ook niet
overbodig. De brug was samengesteld uit boomstammen die verankerd zaten in de
rivierbedding. In rijen van drie stonden ze vier voet van elkaar in de lengte en drie voet in de
breedte. De stammen waren verder sterk verstevigd, en op de basis was een houten planken
vloer aangebracht. Tussen het fort Sinte-Marie en het midden van de rivier, werden er links en
rechts nog twaalf zware stammen ingeheid, waardoor een groter platform werd bekomen.
Daar konden kanonnen worden opgesteld ter verdediging van het werk tegen de aanvallen
door vijandelijke schepen of andere tuigen. Op dit platform hielden vijftig soldaten permanent
de wacht. In het midden was de rivier te diep om de boomstammen stevig in de bedding te
heien. Om dit gat op te vullen, gebruikte Farnese tweeëndertig boten die aan elkaar werden
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vastgehecht met kettingen. Over de boten liet hij een plankenvloer aanleggen, zodat er een
mooie brug werd gevormd. Ieder schip was bovendien voorzien van twee stukken geschut,
dertig soldaten en vier matrozen. Aan de uiteinden van de brug stonden de forten van SinteMarie en Sint-Filips. Als ultieme bescherming werden er voor de brug een rij van drieëndertig
kleine bootjes aangebracht, in groepjes van drie. Op deze bootjes waren grote lansen
aangebracht die eventuele aanvallers moesten hinderen. Tenslotte lager er aan elk van de twee
forten continu twintig schepen paraat om in te grijpen als het nodig was.119

e. De helse branders
i. Reacties te Antwerpen op de voltooiing van de brug
Na de desastreuze aanval op ’s Hertogenbosch op 19 januari 1985 (waar de troepen van
Hohenlo onverwacht, maar finaal in de pan waren gehakt)120, het uitblijven van hulptroepen,
de capitulatie van Brussel op 10 maart 1985 (getekend te Beveren), en de overgave van
Nijmegen op 16 maart, was de moed de Antwerpenaren in de schoenen gezonken. De
terugkeer van de spion, die Marnix er op had uitgestuurd om de schipbrug van naderbij te
bestuderen, kwam hun zelfvertrouwen ook niet ten goede. De spion was gevangen genomen
en voor Farnese geleid. Deze had hem, tegen alle verwachtingen in, met grote vriendelijkheid
behandeld, en had hem rondgeleid op de schipbrug en hem rustig alles laten onderzoeken.121
Hij had de spion weggestuurd met de woorden: ‘Ga nu en keer terug bij degene die je hebben
gestuurd en zeg tegen hen en tegen allen, voor mijn part, dat hun geweten en hun eergevoel
hen moeten aanzetten om hun koppigheid en hun onrechtvaardigheid te verlaten. Zeg hen dat
ik hen aanspoor met welwillendheid om zich te verzoenen met hun koning en dat ze me
daarna volledig aan hunner beschikking vinden. Als ze dat niet doen, dan weten ze dat de
brug over de Schelde oftewel mijn glorieloze graf gaat worden of het middel om als
overwinnaar Antwerpen binnen te komen’.122 Dit zelfvertrouwen van de prins boezemde de
Antwerpenaren angst in en versterkte opnieuw de ontevredenheid van de peiswillers.
Een lichtpuntje voor de Antwerpenaren was Oostende. Deze kuststad hield het, ondanks
zware aanvallen van de Spanjaarden, nog steeds vol. Bij een aanval sneuvelden zelfs 1.500
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Spanjaarden, Italianen, en Walen. 123 De enige hulp die Antwerpen echter nog kon verwachten,
kwam uit de hoek van Holland en Zeeland. Deze hadden een vloot samengesteld onder leiding
van admiraal Treslong. Die had echter een geschil met de Staten van Zeeland en rustte zijn
vloot met zulke traagheid uit, dat de Staten van Zeeland hem gevangen nam en Justinus van
Nassau, bastaardzoon van Willem van Oranje, het bevel liet overnemen.124

ii. De aanval van 3 april 1585
Op 3 april 1585 trok de vloot van tweehonderd schepen onder leiding van Justinus van Nassau
ten aanval. Farnese werd met spoed gealarmeerd en haastte zich met Servaas van Steelant
naar Kallo om de aanval op de brug waar te nemen en zo nodig de verdediging op zich te
nemen. Farnese had vermoed dat er iets op til was. Op 30 maart had hij immers van Steelant
al brieven laten sturen naar luitenant Papada en Vincento Dana, opdat ze diezelfde nacht elk
twintig gewapende ruiters naar Beveren zouden sturen.125 De schepen hadden het echter niet
gemunt op de brug, maar op het fort Liefkenshoek. Met behulp van de artillerie van het fort
Lillo werd Liefkenshoek zo beschoten dat de Waalse verdedigers geen andere keuze hadden
dan hun stellingen te verlaten. Toen de hulptroepen van Farnese ter plaatse waren, was
Liefkenshoek al bezet door de vijand, dankzij de snelle ontscheping van de soldaten van
Justinus en Hohenlo. Bovendien was de commandant van de schans Sint-Antoniushoek
landinwaarts gevlucht, zonder de vijand af te wachten. Justinus’ troepen maakten vervolgens
de schansen De Noord en Terventen buit126, waardoor ze nu over het ganse eiland van Doel
beschikten.127 Op die manier hadden ze een uitstekend uitgangspunt verworven om niet alleen
de schipbrug aan te vallen, maar ook de hoofdbasis van de prins van Parma, het kasteel te
Beveren.128 Het plan was om via de dijk aan Liefkenshoek door te stoten tot het einde van de
dijk, dat uitzicht bood op de schipbrug. Als ze dat punt zouden kunnen bezetten, zouden ze
gemakkelijk de schipbrug aan flarden kunnen schieten, zonder dat er veel aan gedaan kon
worden. Marnix had daarom Justinus gevraagd om onmiddellijk door te stoten tot dit punt. 129
Farnese had hun plan echter doorzien, en mede door de traagheid van de Zeeuwse troepen,
slaagde hij er op tijd in om versterkingen te sturen en daar zowaar een fort te bouwen. De hele
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nacht waren Farnese en van Steelant bezig met mensen heen en weer te sturen om bevelen uit
te voeren. 130 Dit verhinderde Justinus om dit punt te bezetten en zo was de schipbrug
voorlopig beschermd.131
Farnese was echter wel woedend om zo’n belangrijk verlies. In plaats van zijn woede te
richten op de markies van Richebourg, die hij verantwoordelijk had gesteld voor de
verdediging van linkeroever, strafte hij de commandant van het fort van Liefkenshoek en liet
hij de commandant van Sint-Anthoniushoek onthoofden.132

iii. De helse branders
In Antwerpen woonde er een Italiaan, Frederico Giambelli133. Hij was aan het Spaanse hof
afgescheept en had als wraak zijn diensten aangeboden aan Marnix, ter verdediging van de
Brabantse stad. Giambelli was een ingenieur, die met vernuftige ideeën en uitvindingen op de
proppen kwam. Zo kwam hij op een lumineus idee om de schipbrug te vernietigen. Hij zou
schepen maken die zouden ontploffen en zo een groot gat zouden maken in de schipbrug. Hij
vroeg daarvoor aan Marnix drie grote schepen en zestig pleiten.134 Deze laatsten zouden aan
elkaar vastgemaakt worden en elk twee ankers of haken bevatten die alles wat ze
tegenkwamen, moesten meeslepen. Zo zou de weg naar de brug deels vrijgemaakt worden
voor de varende mijnen. Maar de Antwerpenaren stond wat wantrouwig tegenover deze
ongekende techniek en gaven Giambelli slechts twee schepen, veel kleiner dan gevraagd, en
tien pleiten.135 Uiteraard was Giambelli teleurgesteld, maar hij maakte er toch het beste van.
In elk schip maakte hij een mijnkamer, die met kanonpoeder werd gevuld. Daar bovenop
plaatste Giambelli alle zware dingen die hij maar kon vinden: oude grafzerken, marmer,
ijzeren haken, kanonballen, nagels, oud ijzer,… Al deze dingen verborg hij onder een houten
vloer, bedekt met een laag bakstenen, waarop een vuur ontstoken werd. Zo zag het schip eruit
als een normaal brandschip, zodat het bij de Spanjaarden geen argwaan zou wekken.136
Na het succes van de aanval op de linkeroever, werd het sein gegeven tot de aanval op de
schipbrug met de drijvende mijnen. In de nacht van 4 april werden vier keer acht pleiten op de
Schelde gelanceerd via een doorsteek aan de Boerenschans. Het plan was dat de vier groepen
130
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om het half uur op de stroom zouden gebracht worden.137 Ze moesten de aandacht van het
Spaanse geschut afleiden, zodat die de meerderheid van hun munitie al op deze pleiten zouden
afgevuurd hebben. Admiraal Jacobsen liet de vier groepen echter veel te snel op elkaar volgen,
zodat het plan zijn maximale uitwerking miste. De twee mijnschepen, De Hoop en de De
Fortuin, werden bovendien ook nog eens tegelijk gelanceerd. Marnix en Giambelli keken
vanop de Boerenschans woedend toe, en zagen hoe hun magistraal plan bijna in duigen viel.
Toen bleek dat Jacobsen het uurwerkmechanisme van De Fortuin verkeerd had ingesteld,
waardoor die te vroeg ontplofte, was hun razernij niet in te tomen. De Hoop bereikte als bij
wonder wel de schipbrug. Al de voornaamste Spaanse officieren hadden zich daar verzameld
om het spektakel van naderbij te aanschouwen. Niemand had, ondanks het mogelijke gevaar,
de aanval willen missen en ook Farnese had zich naar de brug gehaast om van daar het geheel
gade te slaan.138
Er gingen twintig minuten voorbij zonder dat er iets gebeurde.139 Te midden van de officieren
kon er zelfs een grapje af: Richebourg grapte dat de Antwerpenaren hen ongetwijfeld gratis
hadden willen verwarmen. Farnese gaf bevel om het vuur te doven, waarop de Spaanse
soldaten aan boord van De Hoop klommen. Ze wisten echter niet dat ze daarmee de
ontploffing verhaastten. Ondertussen had een van de vaandeldragers van Farnese, die kennis
had van zulke gevaarlijke tuigen, de prins van Parma na lang aandringen ervan overtuigd dat
het niet veilig was en de officieren zich beter zouden terugtrekken. Farnese had er eerst geen
oren naar, maar had zich met o.a. de markies del Vasto en prins Caetani toch
teruggetrokken.140 Ze hadden de plaats amper verlaten of een enorme ontploffing volgde. De
Schelde werd verlicht toen de drijvende mijn zijn vernietigende taak uitvoerde. De hele lucht
werd gevuld met rondvliegende voorwerpen en die maaiden iedereen neer die in hun weg
stond. De knal had de grafzerken, haken, ijzeren voorwerpen, boomstammen, artillerie,
stukken marmer, etc. in de lucht gekatapulteerd. Het ravelijn waar Farnese zich even daarvoor
nog had bevonden, werd weggeblazen. Een enorme vernietigingskracht maakte zich van de
omgeving meester.
Verschillende officieren, die wel blijven kijken waren, werden omhoog geslingerd en kwamen
in de rivier of op stukken van de brug terecht. De markies van Richebourg, de heer van Torsy
(de dag ervoor pas aangekomen in het Land van Waas), Robles de Billy, en vele anderen,
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werden terstond gedood. 141 Het lijk van Richebourg werd pas een paar dagen later
teruggevonden, dat van Robles de Billy werd pas geïdentificeerd na de overgave van
Antwerpen. Volgens Alonso Vasquez en kapitein Tucci, die allebei bij de ontploffing
aanwezig waren, zouden er rond de 800 doden zijn geteld. 142 Volgens Farnese zijn
berekeningen zouden het dan weer maar 300 zijn.143 Vrijwel alle bronnen beschrijven deze
indrukwekkende gebeurtenis: ‘Item tsavonts ontrent den XI en twaelf heuren soo heeft den
vijant van Antwerpen naer de stacaet tot Calloo metten vallenden water laten afcommen dry
schepen gheladen met poyer, peck, steene, ende andere materien, dwelck commende tot ant
vlot, es opghesprongen ghelyck een mine, ende daer zijn doot blevende de marquiz van
Robaix, dheer van Billy, Cap. Segura, ende noch zekere nombre van adelmannen ende
soldaten deur dopenspringhen vande voors. schepen.’144
Farnese, ontsteld over de vernieling en chaos, verwachtte nu ieder moment de vijandelijke
vloot die klaar lag bij Lillo en Liefkenshoek om de aanval af te maken. Dat was ook het
oorspronkelijke plan van de Spaanse vijanden. Een verkenningsboot van Antwerpen was
uitgestuurd om te kijken hoeveel schade de helse branders hadden aangericht. Als er genoeg
schade was toegebracht, moesten ze een lichtpijl afvuren als signaal om aan te vallen.145 De
vloot van Justinus van Nassau lag klaar bij Lillo, ongeduldig wachtend op het verlossende
signaal, net als de vloot van admiraal Jacobsen aan de andere kant van de brug. De bemanning
in het bootje was echter zo onder de indruk van de ontploffing geweest, dat ze het hazenpad
hadden gekozen in plaats van de toegebrachte schade te onderzoeken. In Antwerpen vertelden
ze dat er niets gebeurd was, en de aanval werd afgeblazen.146 Drie dagen lang geloofde men in
Antwerpen dat de aanval mislukt was.147
Farnese geloofde ondertussen zijn ogen niet. Niemand kwam opdagen om winst te slaan uit de
situatie. Hij nam onmiddellijk maatregelen om de schade te herstellen. Alle manschappen die
beschikbaar waren, liet hij veldhutten oprichten, gewonden verzorgen en verkenningsschepen
bemannen. Hij stuurde bevelen naar Vrasene en Sint-Gillis om de compagnieën van Olivera
en van de Robles naar Kallo te sturen.148 Zodra hij doorhad dat er echt geen vijand op het
toneel zou verschijnen, vorderde hij een bevel uit dat alle ambachtslieden die beschikbaar
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waren voor het krieken van de dag aanwezig moesten zijn aan de schipbrug om de
toegebrachte schade zoveel mogelijk te herstellen. Daarvoor liet hij zoveel mogelijk materiaal
aanvoeren als mogelijk was. Met grote inspanning zorgden zijn manschappen ervoor dat tegen
de middag van 5 april 1585 de schade was hersteld. Niet dat ze in 1 nacht en 1 voormiddag
alles hadden kunnen herstellen wat tevoren maanden werk had vereist, maar de
oorspronkelijke aanblik was hersteld. Als de vijand de brug van verre zou gade slaan, zou hij
geen verschil merken.149 Pas de derde dag bereikte Antwerpen het bericht van een zeeman die
onder de schipbrug was gezwommen dat de brug wel degelijk zwaar was beschadigd. Ze
beseften te laat wat voor unieke gelegenheid ze hadden laten voorbijgaan.

v. Aanval op de schans Sint-Sebastiaan
Onwetend dat de aanval op de schipbrug wel degelijk geslaagd was, hadden de
Antwerpenaren er zich tevreden mee gesteld de morgen van 5 april de schans Sint-Sebastiaan
aan te vallen, die recht tegenover de Boerenschans lag. De bedoeling was dan om van daaruit
het fort Sinte-Marie aan te vallen, en zo de schipbrug te bedreigen. Farnese was echter
voorzien op de aanval en dreef hen zonder veel moeilijkheden terug.150 Bovendien liet hij
extra geschut aanbrengen op de dijk aan Kallo om vijandelijkheden gemakkelijker af te slaan.
Op 9 april maakte hij zelfs het fort De Noord terug buit, en verstevigde het meteen.151

f. De Kauwensteinse dijk
i. Een nieuw plan
De aanval tegen de schipbrug was mislukt, en de Antwerpenaren begonnen uit te kijken naar
andere mogelijkheden om de omsingeling te doorbreken. Men herinnerde zich de
waarschuwing van de prins van Oranje om de Blauwgarendijk door te steken nog maar al te
goed. De fout die ze daarbij gemaakt hadden, was hen duur komen te staan (cfr. supra). De
Antwerpenaren begonnen daarom in de richting van de Kauwensteinse dijk te kijken. De
Scheldedijk was immers al meerdere malen doorstoken, waardoor het gebied rond Lillo blank
stond. Enkel de Kauwensteinse dijk vormde een hindernis tussen het noordelijke
overstroomde land, en het overstroomde gebied rond Antwerpen. Als men de Kauwensteinse
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dijk langs beide zijden zou aanvallen, en hierin een bres zou kunnen slaan, dan zouden de
Hollandse en Zeelandse schepen met munitie en levensmiddelen Antwerpen kunnen bereiken.
Helaas was het plan niet nieuw en al langer bekend aan Farnese. Hij wist dat ze ooit zouden
proberen de dijk aan te vallen, en hij was er klaar voor. Hij had de dijken voldoende versterkt
met grote balken en bundels rijshout, zodat de aanvallers veel moeite zouden hebben met het
ondergraven van de dijk. Hij wist enkel niet precies wanneer de aanval zou plaatsvinden.
Bovendien had hij er voor gezorgd dat de officieren, die gesneuveld waren door de
mijnschepen, vervangen werden door vakkundige officieren. Aan het hoofd van de cavalerie
stond nu Giovanetto di Pescara, ofte markies del Vasto, en Karel van Mansfelt was dan weer
verantwoordelijk voor de verdediging van de brug.152

ii. De eerste aanval op de dijk
De Zeeuwse en Antwerpse vloot zou elk van een zijde de dijk aanvallen, nadat er drie vuren
zouden ontstoken worden op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen.
Marnix zou daarvoor het bevel geven door op de schans Toulouse ook een vuur aan te steken.
Op die manier zouden de twee vloten tegelijk aanvallen. Het hele plan mislukte echter
(opnieuw). De wachters die op de nacht van 6 op 7 mei 1585 aanwezig waren op de toren,
verwarden een strandvuurtje met het signaal van Marnix, en staken de drie vuren aan. De
vloot van Justinus zag het signaal en viel de Kauwensteinse dijk aan, tussen de SintJorisschans en de Stabroekschans.153 Ze slaagden erin om de dijk in te nemen, maar door het
ontbreken van enige hulp aan de andere kant van de dijk mislukte de aanval evenwel,
waardoor de vloot zich moest terugtrekken met ‘groot verlies van haere volck’.154 Nochtans
hadden de rebellen kansen: Farnese briefde immers op 6 mei 1585 dat zijn leger de winter niet
zo goed door gekomen was. Hij sprak van een algemene vermoeidheid, ziektes die de
soldaten verzwakten, het aantal Italianen dat steeds verminderde, de Walen die hun regiment
verlieten wanneer het hun beliefte, de ruiters die geen paarden hadden, vele soldaten die
deserteerden naar Frankrijk, etc.155 De prins verwachtte dan ook aanvallen van de Hollanders
en de Antwerpenaren. Hij was ervan overtuigd dat het niet bij die ene aanval zou blijven.156
Mansfelt raadde hem aan om de troepen die nog te Brussel lagen, naar hem te zenden. Hij
152
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vreesde immers, net als Farnese, dat de concentratie van zijn troepen zou verzwakken
waardoor de Antwerpenaren een offensief zouden kunnen starten. 157 Farnese hield hier
rekening mee. Hij stak bovendien zijn bewondering voor Giambelli en de vasthoudendheid
van zijn vijanden niet onder stoelen of banken. Door de aanval op de dijk had hij evenwel een
nieuw en beter zicht gekregen op het plan van de Antwerpenaren. Hij versterkte daarom de
dijk met palen en twee extra schansen.158

iii. De tweede aanval op de brug
Maandag 20 mei lanceerden de Antwerpenaren opnieuw een aanval, dit keer weer tegen de
brug gericht. Ze zonden een vloot van zeventien schepen, zwaar beladen en aan elkaar
geankerd, op de brug af. Deze moesten de weg vrijmaken voor de zes helse branders die
daarna kwamen.159 De aanval leek dus op degene die ze op 3 april hadden uitgevoerd. De
Spanjaarden wisten nu echter wat ze konden verwachten en waren meer op hun hoede.
Farnese liet zijn schepen met ankers en harpoenen onmiddellijk uitrukken. Tegelijkertijd
opende hij het vuur op de vijandelijke vloot. Hij kon echter niet voorkomen dat een paar van
de pleiten doorbraken en een deel van de brug beschadigde. Onmiddellijk na de pleiten
kwamen de drijvende mijnen. Toen bleek dat een van de mijnschepen zich een weg wist te
banen richting de brug, liet hij, slim als hij was, drie schepen uit de brug verwijderen, om de
mijnschepen zo ongehinderd te laten passeren. Een paar manschappen slaagden er vervolgens
in om het mijnschip aan de kant te sturen en de lont te doven. Zo hadden de Spanjaarden alle
tijd om de constructie van zo’n helse brander te bestuderen. De andere drijvende mijnen
kwamen op de Brabantse oever terecht, waar ze ontploften zonder veel schade aan te richten.
Toen de dageraad aan de horizon tevoorschijn kwam, zagen de Spanjaarden dat de
vijandelijke vloot aan de twee kanten van de Kauwensteinse dijk klaar lag. Het bleef echter
bij beschietingen. Weer was een aanval gepasseerd, zonder veel resultaat. 160 Toch was de
moraal in het Antwerpse kamp nog vrij hoog. Een belangrijke aanval was op til, en de hoop
vierde opnieuw hoogtij. Dit zien we ook weerspiegeld in de brief van Charles de Liévin, heer
van Famars en gouverneur van Mechelen, aan de heer Wyts, kapitein van de infanterie te
Antwerpen, waarin hij vermeldde dat hij enorm op zijn gemak was gesteld door de goede
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nieuwtjes die de heer Wyts hem wist te vertellen. De kapitein van de infanterie zag de situatie
dus alsnog rooskleurig tegemoet.161

iv. De slag om de Kauwensteinse dijk
De ultieme aanval op de Kauwensteinse dijk vond plaats op 26 mei 1585. De HollandsZeelandse vloot onder leiding van Justinus van Nassau en Hohenlo en de vloot van
Antwerpen onder leiding van admiraal Jacob Jacobsen en van Marnix van Sint-Aldegonde
zelf waren dit keer wel op elkaar afgestemd. Naast aanvalsschepen waren er ook nog eens
schepen beladen met materiaal om de dijk te doorboren. In totaal ongeveer tweehonderd
schepen. Alle schepen, zonder uitzondering, waren al opgeëist op 16 mei.162 De aanval zou
een van de hevigste aanvallen worden in de geschiedenis van de tachtigjarige oorlog en zou
beslissen over het lot van Antwerpen.163
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Fig. 3: Overzichtskaart van het beleg van Antwerpen164

Op de Kauwensteinse dijk hadden ze zich volledig voorbereid op een grootscheepse aanval.
De troepen gelegerd op de dijk stonden klaar, en ook Pieter-Ernest van Mansfelt had de orders
gekregen om met zoveel mogelijk manschappen klaar te staan in Stabroek om in te grijpen
wanneer nodig. Op de dijk zelf waren heel wat verschillende groepen gelegerd. Op het fort te
Oordam was kapitein Pedro de Solis gelegerd met twee compagnieën Spanjaarden, een
compagnie Duitsers, een compagnie Walen en vier stukken artillerie. De kruisschans was
bemand door Mondragon met twee Spaanse compagnieën, een compagnie Duitsers, een
compagnie Walen en vijf stukken artillerie. Camillo del Monte was gelegerd in het kasteel
van Kauwenstein en voerde ook het bevel over de schans Sint-Jacques. Hij beschikte over vier
compagnieën Italianen, twee compagnieën Duitsers, een compagnie Walen en vijf stukken
164
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artillerie. Het fort van Sint-Joris was bezet door kapitein Juan de Gamboa samen met een
terçio Spanjaarden onder leiding van Iniguez, twee andere Spaanse compagnieën, een
compagnie Walen, een paar Duitse vaandels en vijf stukken artillerie. Te Stabroek tenslotte,
was Pieter-Ernest van Mansfelt gelegerd met twee compagnieën Spanjaarden, twee
compagnieën Italianen onder bevel van Mario Capizucchi, en twee Duitse en Waalse
compagnieën. In totaal waren er ongeveer een 2.000 manschappen op of rond de dijk
gelegerd.165
Twee uur voor zonsopgang werd de aanval in gang getrokken. Vier brandschepen werden
naar de dijk gestuurd. In de chaos die daarop volgde (men was immers bang voor hetzelfde
vernietigende effect als de aanval op 3 april), vielen de manschappen van Hohenlo aan. In een
snel tempo zette een groot aantal van zijn troepen voet aan de dijk en begonnen zich in te
graven. Dit alles gebeurde tussen het Sint-Jorisfort en de Paalschans. 166 Beladen met
houwelen, bijlen, zakken om de aarde in te stoppen, palen en loopbruggen, begonnen de
pioniers te werken aan de bres, met achter hen de soldaten die hun rug moesten dekken. Ook
aan de kant van Antwerpen, meerden de boten aan en sprongen de pioniers op de dijk. De
Spanjaarden, die over hun eerste schrik heen waren, vielen de pioniers in alle heftigheid aan.
De aanvallers kwamen vooral uit het Sint-Jorisfort en wonnen opnieuw terrein.167 Een deel
van de mannen van Hohenlo werden gedwongen om opnieuw in hun schepen te klimmen en
de Spanjaarden van daaruit onder vuur te nemen. Ook zij moesten zich opnieuw terugtrekken.
Ondertussen was er al zo’n 1.500 man in geslaagd te landen op de dijk en die op negen
plaatsen te doorsteken. 168 De Antwerpse en Zeelandse schepen waren verder in een
artilleriegevecht verwikkeld met de Spaanse forten. Simon de Padilla trachtte verandering te
brengen in de situatie door naar buiten te stormen met zijn soldaten, maar hij sneuvelde al snel.
Het Sint-Jorisfort kende nu een wel heel penibele situatie. Het werd niet alleen fel beschoten,
maar bovendien ook nog eens aangevallen door de Schotse en Zeeuwse troepen onder leiding
van kolonel Balfour, Morgan en Haultain. Juist toen het fort op het punt stond te vallen, kwam
Camillo del Monte met zijn troepen vanuit het kasteel van Kauwenstein aan. Hij slaagde erin
om de vijandelijke troepen terug te drijven, alhoewel dit gepaard ging met veel moeite. Del
Monte richtte zijn aandacht nu op de pioniers, die ondertussen al een grote bres hadden
geslagen in de dijk. De soldaten die hen verdedigden, roerden zich echter als duivels, en de
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pioniers slaagden erin een bres te slaan die groot genoeg was voor de pleiten. 169 Hohenlo en
Marnix roken de overwinning al en sprongen in een van de eerste schepen met een gevangene
en voeren naar Antwerpen om de overwinning te vieren.170
Beiden hadden echter de huid verkocht voor de beer geschoten was. Ondanks dat er al meer
dan 3.000 Antwerpse of Zeelandse troepen waren geland op de dijk, zou de balans spoedig
omslaan. Volgens Geyl was er nog nooit een overwinning zo roekeloos weggegooid.171 De
troepen van Hohenlo en Marnix konden maar geen voet krijgen in de versterkte forten op de
dijk. Uit een brief van Joachim van Schoonhoven blijkt dit nogmaals: ‘maer en consten niet
gecrygen geen van de principaele ende groote schanssen opten voors. dyck doer de
Maelcontenten gemaeckt welcke waren 5 oft 7 geweldich ende wel voorsien van geschut.’172
Pieter-Ernest van Mansfelt bleef ook niet inactief zitten in Stabroek, maar had in de tussentijd
zijn manschappen al gemobiliseerd om in te grijpen. Een groot deel van hen werd echter aan
flarden geschoten door de artillerie van Zeeuwse schepen. Mansfelt, niet meer wetend wat hij
moest doen, leek radeloos. Ze keken uit naar de intocht van de prins van Parma, die weg leek
te blijven. De Italiaanse kapitein Capizucchi was het beu om radeloos toe te kijken en
koelbloedig wou hij de leiding nemen over een onmiddellijke frontale aanval. Capizucchi
kreeg het gezelschap van de Spaanse soldaten onder leiding van Juan del Aguila, kolonel van
het terçio van wijlen Pedro de Paz. Juist op het punt toen ze klaar stonden om aan te vallen,
hoorden ze kanonschoten aan de andere kant van de dijk, gevolgd door veel lawaai:
Alexander Farnese was gearriveerd.173
Farnese nam resoluut de leiding over de Kruisschans en bestookte de vijand met de
aangevoerde kanonnen. 174 Door deze onverwachte wending werden de Zeeuwse schepen
teruggedrongen en lag het terrein open voor een Spaanse tegenaanval. Farnese stormde verder
naar het Sint-Jorisfort en liet een groot aantal zakken aarde aanvoeren. Verder vaardigde hij
het bevel uit zoveel mogelijk artillerie naar de belaagde forten te sturen. De extra artillerie die
de Zeeuwse en Antwerpse troepen opeens beschoot, zorgde voor veel slachtoffers. De aanval
ging op dat moment zijn zevende uur in. Farnese achtte de tijd gunstig voor een tegenaanval.
Na zijn manschappen opgemonterd te hebben175, stormden ze op de vijand af. Aan de andere
kant viel ook Capizucchi en del Aguila aan. Spoedig wisten ze de Paalschans te ontzetten,
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waardoor enkel het stuk overbleef tussen het Sint-Jorisfort en de Paalschans. Op deze plaats
waren op dat moment meer dan 5.000 mensen aan het vechten. De troepen van Hohenlo en
Marnix vochten op leven en dood. Drie keer trachtte het beste leger van de wereld, zoals de
Spanjaarden door iedereen genoemd werden, de dijk te ontzetten. Drie keer werden ze
teruggeslagen met grote verliezen. De vierde charge was de beslissende. Met een vurigheid
vielen de soldaten onder del Aguila aan, en slaagden erin steeds meer grond te bemachtigen.
Het was ook op dat moment dat de Zeeuwse schepen vertrokken, de vloed was immers
gepasseerd, en eb kwam er aan.176 Als ze niet maakten dat ze wegkwamen, gingen ze stranden
op de dijk. Voor vele Antwerpse schepen was het al te laat en deze werden bestormd door de
Spanjaarden. De Zeeuwen en Hollanders zagen hun schepen het anker lichtten en raakten in
paniek. Ze trachtten in allerijl nog de boten te bereiken, maar velen verdronken of werden
ingehaald door vijandelijke soldaten. Nadat ook de Schotten vertrokken, werd de slag beslist:
de overgebleven Engelsen werden afgeslacht. De overlevende Engelse kapitein James legde
de schuld bij de bevelhebbers. De Hollanders en Zeelanders hadden immers hun post verlaten
toen de Spanjaarden hen deden geloven dat hun eigen Hollandse en Zeeuwse schepen hen
verlieten. Hiermee was het doodsvonnis getekend en was de strijd gestreden.177
De strijd had meer dan zeven uur geduurd en had ontzettend veel slachtoffers geëist. Van de
4.000 soldaten die aan de kant van Marnix en Hohenlo hadden gevochten, was de helft
gesneuveld.178 De officieren Haultain en Jacobsen, maar ook de ervaren Schotse, Engelse en
Franse soldaten waren gestorven. Tweeëndertig schepen werden buitgemaakt door de
Spanjaarden, alsmede de vijftig bronzen en ijzeren kanonnen die er zich op bevonden. Verder
werden er eenentwintig standaarden veroverd. Aan de Franse kant vielen er meer dan
zeshonderd doden en een gelijk aantal gewonden, waaronder ook meerdere Italiaanse en
Spaanse officieren.179 Getuigen wisten te vertellen dat ze ‘aen de Slyckpoorte180 gesien dien
dach zeer vele gequetste incomen welck deerlyck om sien was’.181

v. De nederlaag en zijn gevolgen
Na de claim op de overwinning door Hohenlo en Marnix in het begin van de strijd, was deze
nederlaag een zeer bittere pil om te slikken. Toen het nieuws bekend raakte, maakte een
176

PRIMS (F.). Geschiedenis van Antwerpen, p. 207.
VAN DER ESSEN (L.). Alexandre Farnèse, deel 4, pp. 81-84.
178
RAB, HLW, nr. 134, f°140v.
179
VAN OUTRYVE (S.). De iconografie van het beleg van Antwerpen, p. 33.
180
Poort in Antwerpen
181
ARA, Aud, nr. 1786, n.g.
177

49

Jelle Van Goethem

De rol van het Land van Waas in het beleg van Antwerpen

enorme ontmoediging en teleurstelling zich van de bevolking meester. Hohenlo vluchtte de
stad uit en trok naar Bergen-op-Zoom.182 De hoop die de Antwerpenaren voor de slag nog
hadden gekoesterd op een eventuele bevrijding, was volledig verdwenen. Velen zagen geen
andere oplossing dan de overgave. Sommigen zagen er zelfs een straf van God in: ‘tis de
straffe des Heeren om onse sonden die ons tegen Godt ende onsen natuerlycken Prince zoo
doet rebelleren. De victorye leyt in de handt des Heeren ende ’t schynt dat Godt de Majesteyt
zijn lant wederom geven wil in ’t geheele als gerechte Heere van dien’.183
Farnese bleef ondertussen niet bij de pakken zitten en liet de bressen in de Kauwensteinse dijk
opnieuw vullen met aarde, rijshout, en de vijandelijke lijken. De Kauwensteinse dijk werd dus
ook letterlijk het graf van de Antwerpenaren. s’Anderdaags had Farnese bovendien ook de
Boerenschans veroverd, de enige plaats waar er nog mijn- en brandschepen op de Schelde
konden worden geplaatst om de schipbrug aan te vallen.184 De Schotse soldaten die daar na de
slag vlug gelegerd waren, hadden zich bijna meteen overgegeven. Hun wapens hadden ze
achtergelaten op de Kauwensteinse dijk en met de haakbussen die ze van Antwerpen in
extremis nog hadden gekregen, konden ze niet werken.185 De nederlaag werd met het verlies
van de Boerenschans zo nog groter.

vi. Fin de la Guerre
Farnese had bovendien opgemerkt dat de Antwerpse vloot zich had teruggetrokken aan het
dorp Oordam, dat middenin het overstroomde gebied lag. Daar bewaakten ze een groot vlot,
genaamd Fin de la Guerre, nog een van de uitvindingen van Giambelli. Het schip was
eigenlijk een varende oorlogsbatterij. Het was een uiterst zware constructie, met twintig zware
kanonnen en talrijke lichtere kanonnen aan boord. De Fin de la Guerre was hooggebouwd en
met kurk onkwetsbaar gemaakt. 186 Het was bedoeld om de Spaanse forten aan flarden te
schieten. Door zijn logge constructie was het vlot echter moeilijk bestuurbaar. 187 Het dure
schip had door de Antwerpenaren de hoopgevende naam ‘Fin de la guerre’ gekregen, wat
duidelijk weergaf wat ze verwachten van het schip. Naarmate duidelijk werd dat de
kostenraming en de bouw veel langer zouden duren dan gepland, kreeg het ook de minder
vleiende namen ‘Verlorenkost’, ‘De Olifant’, en ‘De ark van Noë’. Farnese was al lang
182
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nieuwsgierig naar het beruchte oorlogsschip en had al op verschillende manieren geprobeerd
om er informatie over in te winnen.188 In de slag om de Kauwensteinse dijk had het schip
echter veel averij opgelopen en was daarom achtergelaten bij Oordam. 189 Farnese en zijn
troepen veroverden het daar en sleepten het weg naar de Spaanse forten, waar het van naderbij
bestudeerd kon worden. De verovering van het vlotschip was opnieuw een slag in het gezicht
van de Antwerpenaren, die zo alle hoop leken verloren te hebben.190

g. Van onderhandelingen tot de overgave
i. Aanzet tot onderhandelingen
Het leek alsof alle middelen waren opgebruikt, en de overgave de enige mogelijkheid was. De
peiswillers waren weer in volle sterkte op de straten van Antwerpen tevoorschijn gekomen en
eisten vrede met de prins van Parma. Marnix had zich hier altijd al met de grootste koppigheid
tegen verzet, en hoopte op hulptroepen uit Engeland, of uit Holland en Zeeland. Spoedig zag
hij echter in dat het ijdele hoop zou blijken te zijn, en om rebellie en een acute hongersnood te
vermijden in zijn eigen stad, gaf hij uiteindelijk toch toe om contact te zoeken met de prins
van Parma. In het geheim begon Marnix op 31 mei te onderhandelen met Farnese. Dit zou
later overigens niet in dank worden afgenomen door de calvinisten. Velen beschouwden hem
na de overgave van Antwerpen als een verrader. De overgave van de stad was op dat moment
echter onvermijdelijk geworden, en in de voorgaande hoofdstukken kan men duidelijk
opmaken dat Marnix zijn best heeft gedaan om Antwerpen van de nederlaag te vrijwaren.
Op 3 juni ontving Farnese twee tamboeren die de wil tot onderhandelen kwamen
aankondigen. 191 Naar de bondgenoten in het noorden (de Staten-Generaal van Holland en
Zeeland) stuurden de vertegenwoordigers van Antwerpen een brief, waarin ze stelden dat ‘soo
verre men in alder haest ende spoedicheyt nyet geholpen en wordt, ende ten minsten dat
alhier eenige proviande ende besundere cooren nyet seer haest gebracht en wordt, de stadt
nootsakelyk sal moeten vallen in handen van den vyandt’. 192 De boodschap was duidelijk:
tenzij er een mirakel zou gebeuren, zou de stad vallen. De troepen van de prins veroverden
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ondertussen Borgerhout, namen alle kastelen in de buurt in en sneden al het koren af.193 Dit
deden ze om alle verdere hoop de kop in te drukken.

ii. De onderhandelingen
Al op 16 juni wachtte men te Burcht op ‘de comsth van Sint Aldegonde’ om hem te
begeleiden naar Alexander Farnese, maar Marnix liet via tamboeren weten dat hij die dag niet
zou komen. 194 Op 6 juli had de Breede Raad de stadscommissarissen die naar Farnese
gezonden zouden worden, benoemd.195 Op 9 juli staken Marnix, de heer van Duffel Willem
van Merode, schepen Jan van Schoonhoven en meester Adriaan Hessels de Schelde over met
het hoge tij naar Burcht. 196 Van daaruit werden ze verder begeleid naar het kasteel van
Beveren, de basis van Alexander Farnese. Ze hadden veel respect voor elkaar en dit uitte zich
in een hoogstaande conversatie, waarbij Marnix in het Frans sprak en Farnese antwoordde in
het Italiaans. Marnix had verschillende belangrijke punten op zijn agenda staan die hij graag
wou bespreken. Hij wou geen vrede tekenen zonder Holland en Zeeland er bij te betrekken.
Een vrede zonder deze twee zou Antwerpen immers tot hun vijand maken, en zou het
doodsvonnis betekenen van de handelsmetropool. Holland en Zeeland zouden immers niet
aarzelen om de toegang tot de Schelde af te sluiten en alle handelsschepen tegen te houden.
Een tweede punt was de godsdienstvrijheid. Aangezien er vele calvinisten in Antwerpen
woonden, was dit een uiterst belangrijk punt. Marnix wou dat deze godsdienstvrede ook in de
andere provincies zou gelden. Een derde punt was dat hen de opstandige daden vergeven
zouden worden en ze geen straffen opgelegd zouden krijgen. De confiscaties van de
katholieke kerken zou Antwerpen ook graag bekrachtigd zien. Het laatste puntje waarover
gedebatteerd werd, ging over de citadel. De onderhandelaars streefden ernaar om een tweede
Spaanse furie ten allen tijde te vermijden. Ze zochten dan ook geen Spaans garnizoen binnen
hun stad gelegerd te zien, net als een heropbouw van de citadel, die ze zeker trachtten te
voorkomen.
De onderhandelingen duurden vijf weken. Na oproer in de stad over het inhalen van het
graan 197 , stuurden ze nog een delegatie van 21 man op 24 juli 198 , en tekende Antwerpen
uiteindelijk het vredesverdrag op 17 augustus 1585. Hierin werd er bepaald dat de calvinisten
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in de stad zouden mogen blijven wonen, maar wel in het besef dat als ze zich niet bekeerden
tot het katholicisme binnen de vier jaar, ze dienden te verhuizen. De katholieke geestelijkheid
werd opnieuw in het bezit gesteld van zijn geconfisqueerde goederen. De beschadigde kerken
dienden op kosten van de stad te worden hersteld. Alle krijgsgevangen zouden worden
vrijgelaten, behalve Téligny, die gevangen bleef. In de stad zouden tweeduizend voetknechten
en twee compagnieën ruiters worden gelegerd. Alle artillerie, munitie en oorlogsschepen
moesten onmiddellijk aan Farnese worden overgedragen. Bovendien moest Antwerpen
400.000 gulden betalen, hiervoor kregen ze een bepaalde termijn. De privilegies die de stad
had bezeten voor de opstand, werden behouden. Marnix tenslotte, mocht voor een jaar de
wapens niet meer opnemen tegen de koning.199
Hoe kwam het nu dat zo’n grote stad zich moest overgeven? Enkel zijn tactische, vernuftige
militaire acties kunnen Alexander Farnese niet aan de overwinning geholpen hebben. Farnese
heeft ook deels geluk gehad dat Antwerpen zijn kansen onbenut liet. We hebben reeds
aangestipt dat het een kapitale fout was dat de Antwerpenaren de Blauwgarendijk niet op tijd
doorstaken. De situatie zou er heel anders hebben uitgezien. Van Meteren is ervan overtuigd
dat, indien Antwerpen niet botweg vele bevoorradingsschepen had afgeschrikt (door lage
graanprijzen te hanteren), de stad nooit in handen zou zijn gevallen van de Spanjaarden. Met
de voedselvoorraad die ze zouden hebben kunnen inslaan, zouden ze nog een hele poos verder
gekund hebben. Farnese zou niet genoeg geld en niet genoeg voedsel gehad hebben om de
omsingeling nog veel langer staand te kunnen houden en zou zich verplicht hebben gezien de
omsingeling op te breken. Dit ziet Van Meteren dan ook als de grootste fout van de
Antwerpenaren: onvoldoende voedselvoorraad inslaan wanneer het de kans had.200 Farnese
zelf legde zijn vinger op een andere wonde: het gebrek aan een echte militaire leider. Hij
bewonderde de moed van de rebellen, en vond hun inzet voor hun zaak onovertroffen. Ze
mankeerden echter een aanvoerder die hun naar de overwinning kon leiden. Ze werden
immers bijna elke aanval opnieuw verslagen.201 Waarschijnlijk is het een combinatie van al
deze factoren die de nederlaag van zo’n grootse metropool verklaren.
Op 20 augustus werd het capitulatieverdrag202 afgekondigd en gepubliceerd. Een week later
hield Farnese zijn triomfantelijke intocht in de overwonnen stad.203 Na een korte tussenstop
bij het huis van Servaas van Steelant trok de prins met zijn hof van Beveren naar Antwerpen.
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Bij de poort werd hij welkom geheten en ontving hij een gouden sleutel van de poorten van de
stad.204 Voor hem was dit het hoogtepunt uit zijn carrière, na het verkrijgen van het gulden
vlies op 11 augustus.205 Ook Filips II was erg gelukkig met de verovering van Antwerpen.206
Hij schonk namelijk de citadel van Piacenza opnieuw aan de familie Farnese. Hij voerde
tijdens de maanden nadien een hele briefwisseling met Farnese, waarin hij hem ook
feliciteerde.207
Antwerpen had zich nu definitief overgegeven aan de Spaanse koning en zo was de opstand in
de fiere Brabantse stad voorbij. Een exodus was begonnen. Antwerpen, de grootste stad na
Parijs, telde in 1567 nog 103.000 inwoners en juist voor het beleg nog 90.000.208 Tussen 1578
en 1585 zag het 8.000 inwoners vertrekken. Tussen 1585 en mei 1586 verlieten maar liefst
21.000 inwoners de stad. Tussen mei ’86 en oktober ’86 nog eens 11.000. Nog eens 6.000
volgden tussen ’87 en ’89. In 1589 kende de stad slechts 42.000 inwoners meer. Het
bevolkingsaantal was dus gehalveerd. Het waren niet alleen protestanten die de stad waren
uitgetrokken, maar ook katholieken, die de stad verlieten om economische redenen. 209 De
grote handelsmetropool van weleer was definitief verleden tijd. De Noordelijke Nederlanden
werden zo versterkt met een immense injectie aan kapitaal, kennis en ondernemingstalent.210
De Zuidelijke Nederlanden ondergingen als het ware een ‘braindrain’, en dit zou de gouden
eeuw van de latere Republiek inluiden, en een eeuw van oorlog en ellende voor de Zuidelijke
Nederlanden.
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4. Kasselrij Land van Waas
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de situatie in het Land van Waas. Na uitvoerig het beleg
van Antwerpen beschreven te hebben, proberen we nu de grootte van de rol van het kasselrij
te bepalen in de val van Antwerpen. Dat Farnese er met zijn legers logeerde en zijn
hoofdkamp opsloeg in het kasteel te Beveren, werd in bovenstaande hoofdstukken reeds
vermeld. Over de manier hoe de dorpen omgingen met het logement van de soldaten tijdens
het beleg, hoe ze hulp boden aan de soldaten, hoe heel dit systeem werd gefinancierd, is
echter bitter weinig bekend. Daar proberen we in onderstaand hoofdstuk, en ook in de
volgende hoofdstukken, verandering in te brengen.

a. Topografie
Het Land van Waas werd gekenmerkt door een verscheiden landschap. Door de combinatie
van heuvelachtige heide en drassige poldervlakten had de streek een karakteristiek uitzicht.
De bewoners slaagden erin de moerasgronden om te vormen tot bloeiende akkers en
weilanden, wat voor een bevolkingstoename zorgde. In de negende eeuw waren de grenzen
van de toenmalige gouw Waas in het oosten de Schelde, in het westen de rivier van Ertvelde
naar Gent211, in het noorden de zee, en in het zuiden de Durme en de Lede.212 In de loop van
de eeuwen zijn deze grenzen vrij stabiel gebleven. De denkbeeldige lijn tussen Wachtebeke
en Beervelde werd in zestiende eeuw de toenmalige westelijke grens. Enkel de noordgrens
was aan een grote verandering onderhevig, vermits de zee achteruitweek. Men kan de huidige
landsgrens (de toenmalige grens met de Vier Ambachten) beschouwen als de noordgrens van
het Land van Waas in die tijd. De kasselrij telde zo in de tweede helft van de zestiende eeuw
rond de dertig gemeenten, met centraal Sint-Niklaas. Deze laatste zou later uitgroeien tot de
hoofdstad van de kasselrij, hetgeen reeds op het einde van de zestiende eeuw kon vastgesteld
worden, vermits het hoofdcollege hier zijn vergaderplaats had.
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Fig. 4: Overzichtskaart van het Land van Waas213
213
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b. Het Hoofdcollege van het Land van Waas
Het is nuttig om hieronder een uitgebreide toelichting te geven over de samenstelling en de
werking van het hoofdcollege. Dat was immers verantwoordelijk voor de organisatie van de
belastingen, de verzameling van de gelden, de levering van de levensmiddelen aan de soldaten,
enz. Het hoofdcollege was zo de belangrijkste instelling van de kasselrij.

i. Definitie
Het hoofdcollege was het bestuursorgaan dat de verschillende parochiebesturen in het Land
van Waas overkoepelde. Het had zowel financiële, rechterlijke, economische, administratieve
als bestuurlijke bevoegdheden. Ze voltrokken vonnissen in burgerlijke en criminele zaken, ze
regelden de inning van de beden, subsidies en schattingen, ze stelden de voorgeboden en
verordeningen op, ze benoemden de dorpsfunctionarissen in de keurparochies, ze zorgden
voor de inkwartiering van de soldaten, enz.214 Het hoofdcollege had in eerste instantie enkel
juridische macht. Tegen hun vonnissen was er bovendien altijd hoger beroep mogelijk bij de
Raad van Vlaanderen. Hun bevoegdheden werden stelselmatig uitgebouwd, en het was pas
tijdens de periode van Alexander Farnese dat het hoofdcollege een stevige (financiële) basis
verwierf om zijn macht over de plattelandsregio uit te breiden. Het hoofdcollege diende
tevens om het beleid, vooropgesteld door de centrale regeringsraden, efficiënt in praktijk te
brengen in de kasselrij. Het hoofdcollege bestond uit zeven hoofdschepenen, een griffier, een
raadspensionaris en een hoogbaljuw 215 , die we hierna elk apart bespreken. Volgens de
oorspronkelijke Keure216 kwam het college zes keer per jaar samen, maar door de aangroei
van de bevolking steeg dit aantal gestaag. Ze vergaderden op de grote markt van Sint-Niklaas,
aanvankelijk onder een lindeboom en een houten hut, later in een landhuis217 dat pas rond
1558 in gebruik werd genomen, na een geschil tussen de diverse gemeenten.218
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ii. Voorgeschiedenis
Het is belangrijk om even een licht te werpen op de voorgeschiedenis van de kasselrij, en
specifiek van het hoofdcollege, om de relatie met Gent te verduidelijken. De oprichting van
het college was het resultaat van de machts- en bevoegdheidsstrijd tussen de kasteleinen van
Gent en gravin Joanna van Constantinopel in de dertiende eeuw. In 1241 werd de Keure van
Land van Waas uitgevaardigd, waardoor het bestuur van de plattelandsregio voortaan zou
geregeld worden door zeven schepenen, een doorn in het oog van Gent.219 Aangezien het
ambt van hoofdschepen niet erfelijk werd gemaakt, moest er telkens een nieuwe gekozen
worden. Deze verkiezing gebeurde door de andere hoofdschepenen, maar moest bekrachtigd
worden door de vertegenwoordiger van de graaf van Vlaanderen, de baljuw, die als voorzitter
van het college optrad. De baljuw van de andere kasselrijen die tot het kwartier van Gent
behoorden, was echter meestal dezelfde persoon.220 Zo bleef de link met Gent intact.
Gent zou een grote invloed blijven uitoefenen op de omliggende kasselrijen en
plattelandsregio’s, zo ook over het Land van Waas, zeker in tijden van centrale zwakte. Pas
toen Filips de Goede een heuse centralisatiepolitiek voerde, kwam hierin verandering. Hij
wou de macht van de steden beknotten en zijn eigen macht over het platteland uitbreiden.
Gent kwam echter in opstand en verplichtte het Land van Waas om mee te strijden. Na de
beroemde slag bij Gavere in 1453 werd zo niet alleen Gent, maar ook de kasselrij bestraft. De
Keure en andere privileges werden ongeldig verklaard.221 Pas een jaar later werd de kasselrij,
mits betaling van een boete (8.000 pond parisis), in zijn rechten hersteld. Ze zou niet veel later
in het vervolg beroep doen op een raadspensionaris, die hen voortaan in juridische zaken
moest adviseren. 222 Op die manier werd de macht van Gent over de kasselrij steeds meer
beknot, alhoewel deze in het begin van de zestiende eeuw nog meer dan aanzienlijk zou zijn.
Pas na het bewind van Alexander Farnese zou de kasselrij steeds onafhankelijker worden,
alhoewel het nog een tijdje zou duren voor ze in de centrale raden een stem zou krijgen.
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iii. Verhouding met hogere bestuursorganen
Hierboven hebben we reeds vermeld dat het hoofdcollege als een verbindingsorgaan
fungeerde tussen de parochiebesturen en de hogere bestuursorganen. Het hoofdcollege maakte
de decreten en ordonnanties bekend die de centrale bestuursorganen hadden opgelegd. Het
trad op, met de baljuw als belangrijkste vertegenwoordiger, als het orgaan dat het hogere
bestuur vertegenwoordigde. Het college werkte ook de andere richting uit: ze konden de
belangen van de inwoners van de kasselrij verdedigen in de hogere organen. Dit kon echter,
zeker in het begin, enkel via briefwisseling en persoonlijke contacten, omdat de kasselrij nu
eenmaal niet vertegenwoordigd was in de centrale bestuursorganen, met als belangrijkste de
Staten van Vlaanderen. In dit centrale bestuursorgaan beslisten de Vier Leden (Gent, Brugge,
Brugse Vrije, en Ieper) en later ook de geestelijkheid of het de bedes van de vorst goedkeurde
of niet. De kasselrijen hadden geen invloed op de hoeveelheid belastingen die ze moesten
afdragen aan de hogere organen. In de loop der jaren zal de verhouding tussen
vertegenwoordiging in de Staten en aandeel in de belastingen spaak lopen en zullen we kleine
veranderingen zien opduiken. In 1631 werd het transport (cfr. infra) zelfs zo veranderd dat het
Land van Waas meer moest betalen dan de stad Brugge, alhoewel die veel meer zeggenschap
had. In de latere decennia zou die evolutie zich nog verder doorzetten en eisten de kasselrijen
dat ze meer zouden vertegenwoordigd worden in de Staten. Deze roep naar
vertegenwoordiging werd steeds luider, en zou uiteindelijk met mondjesmaat ingewilligd
worden.223 In deze masterproef bestuderen we een goed voorbeeld van een kasselrij die van
groter belang was dan haar status deed vermoeden. We zullen immers zien dat tijdens het
beleg van Antwerpen de kasselrij perfect werd ingeschakeld in de oorlogsmachine en vele
onkosten droeg. Het belang van de kasselrijen werd steeds groter, en de Staten van
Vlaanderen zou zich op de duur verplicht zien om de kasselrijen een stem toe te kennen.

iv. Hoofdschepenen
In het hoofdcollege waren 7 hoofdschepenen ingezeten. Zoals hierboven reeds vermeld, was
dit ambt niet erfelijk. Telkens er een plaats vrijkwam, werd de nieuwe kandidaat verkozen
door de andere hoofdschepenen. Vervolgens moest deze gekozen kandidaat bekrachtigd
223
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Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 68-69.
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subsidies. In 1754 pas zouden alle kasselrijen en kleine steden een volwaardig stemrecht hebben.
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worden door de hoogbaljuw, die als vertegenwoordiger van het centrale gezag een beslissende
stem werd toebedeeld. In de loop der eeuwen zou er vaak ruzie gemaakt worden tussen deze 2
partijen wie nu echt bevoegd was om de nieuwe hoofdschepenen te verkiezen. De baljuw
vond dat de hoofdschepenen maar een consultatieve functie in het hele proces bekleedden,
terwijl deze juist hun mening beslissend vonden en die van de hoogbaljuw slechts symbolisch.
Het bleef echter een feit dat hun beider goedkeuring nodig was. Als er een kandidaat naar
voor werd geschoven, mocht deze het ambt niet weigeren.224 Men werd benoemd voor het
leven. Volgens de Keure van 1241 werden de hoofdschepenen, net als de hoogbaljuw, belast
met de rechtspraak over alle betwistingen en beroepen in allerlei vonnissen die door de
kleinere vierscharen in het Land van Waas uitgesproken waren. Zo fungeerden ze dus als
hogere rechtbank binnen de kasselrij. Verder benoemden de hoofdschepenen verschillende
ambtenaren en legerofficieren: griffiers, raadspensionarissen, kapiteins van kwartieren en
gemeenten, militieofficieren, bodes, opzichters voor de voedselleveringen aan de soldaten,
enz…225 De buitengewone lasten (cfr. infra) werden door hen vastgesteld en verdeeld over de
verschillende parochies. Ze beschikten bovendien over de geldmiddelen van de kasselrij en
alle toestemmingen
hoofdschepenen.
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Samen met de hoogbaljuw waren ze ook verantwoordelijk voor orde en

tucht. Zo werden allerlei verordeningen opgesteld en geboden opgelegd, die door de overheid
waren uitgevaardigd. Ook waren ze verplicht om afgevaardigden te sturen telkens er een
nieuwe vorst werd ingehuldigd, dit meestal te Gent.227 De belangrijkste hoofdschepenen in de
periode die we bestuderen, zijn Louis L. Thierin, Willem Waereghene (of Waeregien),
Philippus Triest, Erasmus van Bracle, Lieven van Provin en Cornelis de Neve. Vooral de
eerste twee spelen een rol in de meeste documenten die van de bestudeerde periode zijn terug
te vinden. Ook valt op dat alle hoofdschepenen een titel dragen, en dus consequent van
gegoede afkomst zijn. Dat kan gaan van schildknaap tot ridder, of tot heer: zo is Louis L.
Thierin slechts een schildknaap, terwijl Erasmus van Bracle ook heer is van Varebeke.
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v. Griffier
De griffier vond men al terug in het hoofdcollege sinds zijn oprichting. Hij werd verkozen bij
meerderheid van stemmen door de hoofdschepenen en de hoogbaljuw. Oorspronkelijk was het
de klerk die de vergaderingen gewoon op papier stelde. Maar zijn rol werd later uitgebreid.
Hij nam aan bijna alle zittingen deel, en was verantwoordelijk voor het bewaren van de
handvesten.228 Bovendien ontving hij de belastingen, geen onbelangrijk gegeven, waarvan hij
dan de rekening voorlegde aan hoofdcollege. Op het einde van de zestiende eeuw gebeurde
het wel eens dat de hoofdschepenen zelf de ontvangst van de belastingen regelden, maar
misbruik leidde aan het begin van de zeventiende eeuw tot het aanstellen van officiële
ontvangers. Aan het einde van de zeventiende eeuw kreeg de griffier ook de belangrijke
verantwoordelijkheid om de opbrengst van de pleitgedingen te innen. 229 In de bestudeerde
periode is Karel de Hertoghe, schildknaap en heer van Paddeschoot, de griffier in functie. Hij
volgde in 1581 Louis L. Thierin op, die hoofdschepen werd. In de meeste documenten die uit
die jaren nog resten, komt de naam van Karel de Hertoghe dan ook vrij courant voor. De stap
van griffier naar hoofdschepen was overigens vrij gebruikelijk. Ook Karel zou die overstap
maken, in 1599, net als de meeste griffiers voor hem.

vi. Raadspensionaris
Na 1453 breidde het aantal processen sterk uit en werd er steeds meer beroep gedaan op
advies van specialisten. Dat waren meestal rechtsgeleerden uit Gent. In 1518 benoemden ze
een vaste raadspensionaris, die het college in rechtszaken moest bijstaan en het onderzoek bij
de Raad van Vlaanderen moest waarnemen.230 Hij had echter weinig macht hierbuiten. Bij
bestuurlijke zaken werd hij niet betrokken, tenzij het een geschil betrof waarbij advies moest
ingewonnen worden. Hij werd, net als de griffier, bij meerderheid van stemmen door de
hoofdschepenen en de hoogbaljuw verkozen. 231 In dit onderzoek is enkel de naam van
Erasmus Soetens van belang, die werd benoemd in 1581. Vermits we hier niet verder zullen
ingaan op het uitspreken van recht, zullen we deze naam niet verder tegenkomen.
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vii. Hoogbaljuw
Toen het hoofdcollege in 1241 in het leven werd geroepen, werd ook het ambt van baljuw
gecreëerd (voordien had men enkel een Gentse baljuw). De baljuw zou de vorst
vertegenwoordigen. In de eerste decennia werd het ambt van baljuw in het Land van Waas
meestal ingevuld door diegene die reeds baljuw was in Gent, en in mindere mate door diegene
die dit in Ouden Burcht en in de Vier Ambachten, was. Dit systeem bleek niet efficiënt, en de
baljuw van Gent liet zich dan ook algauw vertegenwoordigen in de kasselrijen door een
onderbaljuw. De baljuw van Gent stond vanaf dan bekend als de hoog- of opperbaljuw. Het
Land van Waas groeide echter en werd belangrijker. De kasselrij kreeg een eigen baljuw, die
zich ook vaak liet vertegenwoordigen door een onderbaljuw. De baljuw van Gent had
evenwel tot diep in de vijftiende eeuw nog grote invloed in de kasselrij van het Land van
Waas.232 In de loop van die eeuw zou het Land van Waas steeds zelfstandiger worden en
organiseerden ze hun eigen administratie.233 Technisch gezien duurde het tot 1618 voor het
officieel in de costumen werd opgenomen dat de kasselrij nu eveneens een ‘hoog’baljuw had,
wat automatisch de afhankelijkheid van Gent verminderde. In de praktijk was het vooral
tijdens het bewind van Servaas van Steelant als baljuw van het Land van Waas, dat de
kasselrij en de functie van baljuw aan verandering van status onderhevig was (cfr. infra). In de
periode die we bestuderen, werd Servaas van Steelant reeds consequent hoogbaljuw genoemd.
Waarschijnlijk droeg het feit dat hij werd bijgestaan door lokale baljuws bij tot het gebruik
van deze titel en het is daarom dat we die benaming voor die periode verder gaan gebruiken.
Het ambt van hoogbaljuw was het hoogste in de kasselrij. Hij zat het hoofdcollege voor en bij
ex aequo in een stemming was zijn stem beslissend. De hoogbaljuw was een gerechtelijk
officier en was verantwoordelijk voor het handhaven van orde en tucht. Hij pakte dieven,
onruststokers, etc. aan, arresteerde hen en leidde hen voor de vierscharen. Hij opende
bovendien de vierscharen (alhoewel hij er geen zitting in had), stelde ze samen, en hij daagde
de rechters om een uitspraak te doen. Naast zijn gerechtelijke taak had hij nog een hele resem
aan bevoegdheden. Zo werd hij ook geacht bij de overdracht van lenen tussen te komen. Deze
moesten immers door de vorst of zijn vertegenwoordiger geregeld worden. Daarnaast was hij
nog verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de hoofdschepenen, het bekend maken van
de ordonnanties van de vorst, het benoemen van ambtenaren en oefende hij de rol van
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auditeur van de rekeningen van de generaliteit van Waas uit. 234 De hoogbaljuw werd
bovendien betaald door de vorst, in tegenstelling tot de andere ambtenaren 235 , wat hem
afhankelijk maakte van het centrale gezag. Het ambt van hoogbaljuw had veel prestige, en
werd daarom enkel uitgeoefend door mannen met een edel gesternte, grote invloed en rijkdom.
De belangrijkste hoogbaljuw in de tweede helft van de zestiende eeuw was Servaas van
Steelant, die we in het volgende luik uitgebreid bespreken. Hij was niet alleen de hoogbaljuw
ten tijde van het Antwerpse beleg, maar steunde het Spaanse leger ten volle. Aangezien zijn
memorieboek ook nog eens een van de belangrijkste bronnen van dit onderzoek vormt, is het
nodig om een korte duiding over hem te geven.

c. Servaas van Steelant
Servaas van Steelant werd geboren te Bazel als zoon van de heer van Wissekerke, Willem van
Steelant. De van Steelants waren een nobele, rijke familie die veel macht in en om het Land
van Waas hadden. Uit de lijst baljuws en hoofdschepenen die Van Bogaerde heeft
opgesteld236, bemerken we dat de familie van Steelant erg actief was in de politiek. Vooral de
ambten van hoofdschepen en baljuw werden door hen vaak uitgeoefend. Het was dan ook vrij
evident dat Servaas in hun voetsporen zou treden.

i. Twist met de hoofdschepenen
Om het karakter van Servaas te verduidelijken, met het oog op zijn latere diensten voor
Alexander Farnese, gaan we hier kort in op het conflict in de tweede helft van de zestiende
eeuw tussen de hoofdschepenen en de hoogbaljuw. Servaas van Steelant werd baljuw in 1562
en drukte al snel zijn stempel op de regio. De heren van Wissekerke hadden vanaf 1520 het
recht gekregen van Karel V om de belastingen op te leggen en te innen over het Land van
Waas, mits officiële machtiging van hogerhand. Bij de ontvangst van deze belastingen hadden
de heren van Wissekerke recht op de 40ste penning. Dat was een doorn in het oog van de
hoofdschepenen, want deze wilden de heer van Wissekerke slechts de 60ste penning toekennen.
Door toedoen van Servaas, de zoon van de toenmalige heer en bovendien hoogbaljuw, werd
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de 40ste penning toch goedgekeurd.237 Toen zijn vader tierf, werd Servaas echter, bovenop
zijn baljuwambt, ook nog eens heer van Wissekerke én ontvanger. Dit stootte de
hoofdschepenen tegen de borst en ze ondernamen actie. Ze voerden campagne tegen Servaas
en slaagden in hun opzet: hij werd nl. ontzet uit zijn functie in 1576.238
Ondertussen had in 1566 de beeldenstorm in Vlaanderen gewoed, en had de reformatie vaste
voet gekregen in vrijwel alle gebieden in de Nederlanden, ook in het Land van Waas. Servaas
van Steelant ontpopte zich echter als een voorvechter van het katholicisme, net als de
hoofdschepenen overigens, en gedurende lange tijd bleef het hier dan ook rustig. Van Steelant
stond aan het hoofd van een legertje dat hij bij elkaar had gezocht en bestreed de rebellen en
bosgeuzen waar hij kon. In 1576 plunderden de Spanjaarden evenwel de kasselrij, verbitterd
dat ze als vijanden werden gezien door de boeren. Servaas gaf zijn kasteel te Wissekerke in
handen van de Spaanse muiters, vermoedelijk om erger te voorkomen239, maar zette hierdoor
kwaad bloed bij de rest van de kasselrij. De hoofdschepenen maakten hier dankbaar gebruik
van en haalden in de reeds vermelde twist hun slag thuis. Van Steelant werd, zoals gezegd,
afgezet. Hij werd door de Staten van Vlaanderen bovendien gevangen genomen en opgesloten
te Gent.
Nadat Don Juan de Pacificatie van Gent met de voeten had getreden (cfr. supra), veranderde
de sfeer in de steden, vooral in Gent. In 1577 werd Gent tot een calvinistische republiek
omgevormd, en Servaas van Steelant zou hier handig gebruik van maken. Sluw als hij was,
was hij tot een akkoord gekomen met de Gentse calvinisten: hij zou opnieuw vrij komen
indien hij de calvinistische zaak zou dienen. De calvinisten zagen in hem een machtige
bondgenoot, eentje die ze zouden kunnen gebruiken. Ze hadden zich ondertussen meester
gemaakt van de omliggende kasselrijen, zo ook van het Land van Waas.240 De voormalige
hoogbaljuw zou van deze wending gebruik proberen maken om het zijn tegenstanders, de
hoofdschepenen, betaald te zetten. Hij begon te ijveren voor de afschaffing van de functie van
hoofdschepenen, waarmee hij in de kaart speelde van de calvinisten, die de katholieke
hoofdschepenen liever aan de kant zagen geschoven. Met de hulp van de calvinistische
raadspensionaris Pieter de Rycke, slaagde hij erin om de ambt van hoofdschepen als

237

JANSEN (R.). Servaas Van Steelant, pp. 26-27.
VERHEYDEN (A.L.E.). ‘De betwistingen rondom het voortbestaan der hoofdschepenen van het Land van Waas
(11 t/m 25 februari 1580)’. In: AKOKW, 57 (1951), p. 100.
239
Hij dacht hiermee de soldaten te kalmeren, maar zijn actie werd gezien als verraad.
240
VAN VLIERBERGHE (J.). De hervorming in het Land van Waas (1555 – 1583). Sint-Niklaas, StrybolVercruyssen, 1898, p. 176.
238

64

Jelle Van Goethem

De rol van het Land van Waas in het beleg van Antwerpen

nutteloos 241 af te schilderen. Na een onderzoek door Gentse notabelen werd Servaas van
Steelant in eer hersteld als hoogbaljuw en werd er op 15 mei 1579, na wat heen en weer
getrek tussen de verschillende kampen, overgegaan tot de afschaffing van de functie van
hoofdschepen, iets wat op 19 juni 1579 werd herbevestigd.

242

Na protest van de

hoofdschepenen werd het onderzoek voor officiële afschaffing van het college echter verder
gezet. In 1580 werd er uiteindelijk besloten om de katholieke hoofdschepenen te vervangen
door calvinistische. Daarmee was het geschil definitief opgelost. Van Steelant had hier de
hand in gehad en stond zo op een goed blaadje bij de calvinisten. Hij was er in geslaagd om
zijn positie opnieuw veilig te stellen. Hij mocht zelfs het bevel voeren over drie
oorlogsschepen op de Schelde en werd betrokken bij de plannen van de prins van Oranje.243
Deze had zich echter enorm misrekend in Servaas van Steelant, want die trachtte zich
ondertussen stiekem te verzoenen met Alexander Farnese, de nieuwe landvoogd der
Nederlanden.244

ii. Trouw aan Alexander Farnese
Servaas van Steelant, sluw en ambitieus als hij was, zag zijn positie opnieuw bedreigd door de
verschijning van Alexander Farnese en zijn leger in de Nederlanden. Hij zag in dat het niet
lang zou duren vooraleer Farnese zijn oog zou laten vallen op het Land van Waas, en hij
trachtte zichzelf veilig te stellen door in het geheim contact te zoeken met Farnese, nog voor
die het Land van Waas had bereikt. Hij bezocht Farnese te Eeklo samen met afgevaardigden
van Axel, Axelambacht, Hulst, Hulsterambacht, Terneuzen, Saaftingen en Sint-Janssteen.245
Door zijn diensten spontaan aan te bieden, zou hij Farnese trachten te overtuigen van zijn
trouw, wat ook lukte. Het Land van Waas was een prioriteit voor Alexander Farnese. Van
hieruit kon hij het geplande beleg van Antwerpen meer kracht bijzetten. Het Land van Waas
was strategisch erg belangrijk, en dus speelde het in zijn voordeel dat hij daar een ijverige
hoogbaljuw aantrof, die hem maar al te graag wou helpen.
Op 21 oktober 1583 trok Servaas van Steelant met een groep Spaanse ruiters naar het kasteel
van Rupelmonde om het in te nemen en klaar te maken voor de komst van Farnese. Deze
241
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inname had van Steelant opnieuw sluw voorbereid, iedere bron is het er over eens dat ‘de
heere van Wissekerke, na zijne genade heymelyk van den Koning bekomen hebbende, zig met
list meester gemaekt van het Kasteel te Rupelmonde’. 246 Hij had immers stelselmatig de
Franse wachters vervangen door wachters van de streek, zodat het een peulschil was om het
kasteel in handen te krijgen. De calvinisten hadden het verraad zo pas erg laat door. Hiermee
gaf de hoogbaljuw zijn visitekaartje af aan Farnese, en deze zag in dat van Steelant wel eens
een interessante figuur en medestander zou kunnen zijn. De prins liet meteen aan de Spaanse
koning weten dat het kasteel te Rupelmonde in zijn handen was, en dat nu alle communicatie
tussen Antwerpen en Dendermonde was afgesloten. 247 De calvinistische hoofdschepenen
waren ondertussen op de vlucht geslagen toen ze beseften dat de komst van Alexander
Farnese onvermijdelijk was geworden.
Op 1 november 1583 werden de definitieve capitulatievoorwaarden vastgelegd. Deze
bestonden uit een paar belangrijke punten. Eerst en vooral mochten de dorpen hun privileges
en wetten behouden (toch degene die onder het bewind van Filips II reeds bestonden).
Hiermee gaf hij te kennen dat de verdere centralisering van de Nederlanden niet voor meteen
zou zijn. Ten tweede mochten de inwoners de kasselrij verlaten. Hiervoor kregen ze vier
maanden de tijd. Deze regel diende vooral om de protestanten de mogelijkheid te geven te
emigreren naar andere streken en zo de tegenstand in de kasselrij zelf te ondermijnen. De
protestanten hoefden op die manier immers niet meer te kiezen tussen ‘winnen’ of ‘doodgaan’
en hoefden dus niet meer te strijden tot het bittere einde. Ze konden gewoon emigreren. Het
derde puntje stond de handelaars toe handel te drijven met alle landen, waarmee de andere
onderdanen van Filips II handel dreven. De noordelijke Nederlanden vielen hierbij uiteraard
uit de boot.248 De katholieke hoofdschepenen zouden bovendien bij zijn intrede in ere hersteld
worden. 249 Verder moest het Land van Waas vier keer een maandelijkse som van 25.000
gulden betalen, om in het onderhoud van het leger te voorzien en plunderingen te
voorkomen.250 Burcht, Melsele en Zwijndrecht werden hier evenwel van ontzien, omdat ze
reeds veel schade en plunderingen hadden moeten ondergaan.251
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Farnese vertrouwde evenwel van Steelant niet volledig, het was immers niet de eerste keer dat
die verraad zou plegen. Vooral toen de vijand onverwachts bij Terneuzen verscheen 252 ,
verdacht hij van Steelant, maar de hoogbaljuw zou een belangrijke pion blijken te zijn.
Tijdens zijn verblijf te Beveren zou van Steelant erg regelmatig over de vloer komen en zou
hij beladen worden met allerlei taken. In maart 1584 zou de koning zelfs een brief sturen
waarin hij vermeldde dat van Steelant diende bedankt te worden.253
Na de inname van het fort te Rupelmonde en de ondertekening van de capitulatievoorwaarden
werd het Land van Waas verder bezet door het leger van Farnese. Op 4 november 1583
arriveerde Servaas van Steelant in het Land van Waasmet de commissaris-generaal Georgio
Basta vanuit Eeklo met een groot aantal soldaten, zowel te voet als te paard.254 De hoogbaljuw
droeg verschillende gemeenten op om levensmiddelen te sturen naar Rupelmonde, waar de
soldaten voorlopig verbleven. Vervolgens vertrokken van Steelant en de soldaten naar
Beveren, waar ze het kasteel innamen en er Spanjaarden legerden. 255 De cavalerie vertrok
van Beveren naar Haasdonk, waar ze ingekwartierd werden. 256 Op 7 november is de
hoogbaljuw samen met de infanterie en cavalerie naar Zwijndrecht vertrokken en ze hebben
ook daar het kasteel ingenomen. Ze hadden gedurende deze eerste dagen af te rekenen met
veel vijandelijkheden, vooral te Zwijndrecht. Nadat het verraad van de hoogbaljuw aan het
licht was gekomen, waren de drie oorlogsschepen die voor Rupelmonde lagen immers
versterking gaan halen in Antwerpen. 257 Het trouwe bootsvolk had hun opportunistische
bevelhebber immers niet willen volgen258 Maar door de inname van de belangrijkste forten
versterkten de Spanjaarden hun positie. Uit woede en machteloosheid vanwege het verlies van
de kasselrij plunderden en verwoestten de calvinisten het gebied tussen Lokeren en
Waasmunster259 en stichtten ze hevige brand te Burcht260. Het was immers een kleine ramp
dat Antwerpen het Land van Waas verloor. De Schelde zou immers zo door de Spanjaarden
kunnen gecontroleerd worden, vooral door het slot te Rupelmonde, en zo zouden ze steeds
meer problemen hebben om levensmiddelen aan te voeren, of hulp te bieden aan andere
steden, zoals Brussel. Alhoewel van Steelant erg vaak overlegde met de commissaris-generaal
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en de hoofdschepenen, voerde hij bovendien een constante briefwisseling met Farnese. 261
Even was er opschudding toen er nieuws kwam dat de graaf van Holland op 18 november
1583 zou willen proberen hebben om het Land van Waas binnen te vallen. Dit plan ging
echter niet door vanwege de muiterij van Bergen op Zoom, die de volle aandacht van de graaf
opeiste.262 De Spaanse greep op het Land van Waas werd verder geconsolideerd, en op de
Schelde werden er steeds vaker schepen buit genomen. Dit gebeurde o.a. op 19 november263
en op 25 november, toen zelfs 3 Antwerpse koopmansschepen werden bemachtigd.264 Meestal
werden schepen veroverd die levensmiddelen uitwisselden tussen Antwerpen en
Dendermonde. Antwerpen was echter sterker op het water, en ook van Steelant wist dat. Op
17 februari 1584 schreef hij nog een brief aan kapitein Bertin, waarin hij zei dat ‘den vyant
sterck te water was’ en dat Bertin de wacht tot Burcht best zou verdubbelen. 265 In de
tussentijd hadden ook Ieper 266 en Aalst 267 zich aan Farnese overgegeven, en kwamen de
resterende Vlaamse rebellerende steden verder in nauwe schoentjes te staan. Eind december
1583 beschoot de hoogbaljuw het kasteel te Evergem, en nam het een dag later in.268 Een paar
dagen later werden er rond Gent nog een paar forten veroverd269, en werd de strop rond de
fiere calvinistische stad wat strakker getrokken. Toen de vijand zijn posities rond Gent moest
verlaten, waren van Steelant en de commissaris-generaal ongerust dat ze langs het Land van
Waas zouden trekken en hier zouden plunderen. De commissaris-generaal vroeg van Steelant
of hij dit wou voorzien en preventieve maatregelen wou nemen.270 Deze besloot om 300 à 400
mannen te legeren rond Tielrode, gelicht uit de gemeenten Sint-Gillis, Sint-Pauwels, SintNiklaas en Belsele.
Begin juli 1584 arriveerde Farnese in het Land van Waas 271 , eerst werd hij met veel
klokkengelui verwelkomd te Sint-Niklaas, waarna hij een paar dagen later verder trok naar
Beveren.272 Hij was tevreden over de diensten die van Steelant hem had bewezen. Gedurende
de negen maanden dat de kasselrij opnieuw in Spaanse handen was, had de hoogbaljuw zich
een ijverige medestander getoond, die in vrijwel elke beslissing aangaande het Land van
261
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Waas een hand had gehad, en hem tot dusver loyaliteit had betoond. Van Steelant zou op 2
juni 1584 zelfs een brief van de koning ontvangen, waarin die hem opnieuw bedankte voor de
reeds bewezen diensten. 273 Het is dan ook onnodig om te zeggen dat van Steelant een
belangrijk persoon was om de kasselrij efficiënt in te zetten voor de Spaanse zaak.

d. Financiële structuur
In dit stuk werpen we een blik op de financiële structuur van de kasselrij. We onderzoeken
hoe het belastingssysteem in elkaar zat en hoe de schaalverdeling en ontvangst van de gelden
geregeld was. Op die manier komen we meer te weten hoe de kasselrij de toevoer van
levensmiddelen aan de soldaten en hun onderhoud kon financieren, en op welke manieren dit
geschiedde. Ook hier was het hoofdcollege het belangrijkste orgaan, het regelde zowel de
inkomsten als de uitgaven. De inkomsten kunnen verdeeld worden in twee delen. Het ene deel
van de inkomsten is afkomstig uit de directe belastingen, het andere deel uit de indirecte
belastingen.

i. Directe belastingen
De directe belastingen bestonden sinds 1583 uit twee delen. Enerzijds de rechtstreekse
belastingen op de Keuregemeenten, anderzijds de repartities over de generaliteit op het Land
van Waas. Om die eerste belasting toe te passen, is het nodig om de administratieve
onderverdeling der gemeenten te kennen. Sommige gemeenten hadden immers een aparte
status.
Vooreerst waren er de Keuregemeenten, waartoe de meerderheid van de gemeenten in het
Land van Waas behoorde. De Keuregemeenten hadden een deel van hun bevoegdheid
afgestaan aan het hoofdcollege. Dit was vastgelegd in de Keure van 1241. Het ging hier meer
bepaald om Bazel, Belsele, Daknam, Elversele, Kemzeke, Lokeren, Melsele, Moerbeke,
Nieuwkerken, Sinaai, Sint-Gillis, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Stekene, Tielrode, Vrasene,
Waasmunster en een enclave op het grondgebied van Haasdonk.274 Vervolgens waren er de
Vazallen van de Keure, nl. Kruibeke en Zwijndrecht. Deze twee betaalden wel de belastingen
van de Keuregemeenten, maar kenden een apart rechterlijk statuut. De Apanage-gemeenten275
273
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waren dan weer gemeenten die niet alleen een eigen heer, maar ook een eigen juridisch
systeem bezaten, dat rechtstreeks onder het gezag van de Raad van Vlaanderen ressorteerde.
Het gezag van het hoofdcollege gold niet voor hen. Zij moesten evenwel meebetalen aan de
belastingen die het hoofdcollege oplegde, ondanks protest van Beveren. De gemeenten die
hiertoe behoorden waren Beveren, Burcht, Eksaarde, Haasdonk, Rupelmonde, Temse, de
heerlijkheden Aarschot, Paddeschoot, Pumbeke, en de Beverse enclaves in Sint-Niklaas,
Belsele, Lokeren, Daknam en Haasdonk. Tenslotte waren er de gemeenten van de Vrije
Polders: De Klinghe, Doel, Kallo, Kieldrecht en Verrebroek. Deze bezaten om hun aparte
geografische ligging een fiscale vrijstelling en stonden onafhankelijk tegenover het
hoofdcollege.276
Aan de gemeenten van de Keure konden sinds 1241 rechtstreeks belastingen worden opgelegd:
de rijgelden. Deze waren sinds de oprichting van het hoofdcollege diens belangrijkste
belastingen, maar ze zouden ten tijde van Alexander Farnese steeds meer op de achtergrond
gedrongen worden ten voordele van de repartities over de generaliteit. De rijgelden die de
Keuregemeenten moesten betalen, dienden om de onkosten van het hoofdcollege te dekken.
Het ging hier vooral dan om vergoedingen aan de hoogbaljuw, de hoofdschepenen, de griffier,
en aan verschillende andere ambtenaren die het hoofdcollege diensten hadden bewezen.277 De
Keuregemeenten konden in ruil rekenen op advies en ondersteuning van de plaatselijke
schepenbanken in juridische, financiële, en administratieve zaken en op de handhaving van de
orde. In dit onderzoek zijn de rijgelden minder belangrijk, omdat ze niets met de
oorlogsonkosten 278 te maken hebben. Die werden immers aangerekend aan de gehele
generaliteit. We gaan hier dus niet verder op in.
De belangrijkste directe belasting die door het hoofdcollege kon worden opgelegd, was de
repartitie over de generaliteit van het Land van Waas. Deze bestond nog maar sinds 1583,
sinds Alexander Farnese het hoofdcollege het recht had gegeven om nieuwe rechtstreekse
belastingen te heffen over de kasselrij. Deze nieuwe belasting zou gebruikt worden om de
oorlogsonkosten te dekken die het hoofdcollege zou moeten maken om het krijgsvolk te
onderhouden. Deze geldelijke lasten golden ook voor de Apanage-gemeenten. De Vrije
Polders genoten ook hier van een fiscale vrijstelling, alhoewel hun kon gevraagd worden om
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bij te dragen in tijden van nood. Volgens een vaste transportschaal 279 werden de kosten
verdeeld. Meestal werd dezelfde transportschaal gebruikt die men toepaste bij de betaling van
een bede.280 Maar men kon deze schaal lichtjes aanpassen, mits goedkeuring van de parochies
zelf.281 Dit kwam soms voor wanneer een bepaalde parochie zware onkosten had gemaakt. De
onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten werden min of meer gemeten aan de hand van
de bedragen die elke gemeente moest betalen. De gemeenten die zwaarder werden belast,
hadden meer invloed in algemene beslissingen. 282 De omvang en hoeveelheid van de
repartities hing af van de grootte van de oorlogsonkosten. Tijdens het beleg van Antwerpen,
en de jaren nadien283 zouden de onkosten vaak hoog oplopen. Zo gaf Bazel in het jaar dat
Antwerpen viel, 1.686 pond 8 schellingen groten uit.284
Om deze bedragen enigszins te kunnen kaderen, kunnen we deze het best vergelijken met het
loon van de arbeiders. Een dagloner, iemand zonder enige ambacht, verdiende ongeveer 1
schelling 8 groten per dag. Ambachtslieden, zoals bv. een metselaar of een schrijnwerker,
279
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verdienden ongeveer 4 schellingen groten per dag.285 We stellen vast dat het bovenstaande
bedrag dan ook een uitermate groot bedrag was.
Gedurende de jaren van het beleg waren vooral Beveren, Temse en Lokeren de belangrijkste
gemeenten. Zij waren het omvangrijkst en werden het meest belast. In 1571 kenden de drie
dorpen respectievelijk 2.190, 1.848 en 3.005 inwoners. Dit was beduidend meer dan
Rupelmonde (800), Bazel (925), en Nieuwkerken (970). Stekene zou overigens meer belast
worden dan de transportschaal van 1517 zou doen vermoeden. Hun bevolkingsaantal was
immers fel gestegen en bedroeg rond 1571 al zo’n 2.820 inwoners.286 Het dorp zou dan ook
meermaals belast worden met de logementen van de soldaten. Sint-Niklaas ging eveneens een
steeds belangrijkere rol spelen, maar dit kwam vooral omdat het hoofdcollege hier gevestigd
was. Later zou het steeds meer het centrum vormen van het Land van Waas.

ii. Indirecte belastingen
Naast de directe belastingen werden er ook indirecte belastingen door het hoofdcollege
opgelegd. De indirecte belastingen bestonden uit taksen op verbruiksmiddelen zoals tabak en
alcohol. Ze werd ook vaak de ‘daelder’ genoemd, omdat oorspronkelijk de verbruiksbelasting
op het bier 5 schellingen groot was. Deze belasting zou voort blijven bestaan tot het einde van
het Ancien Regime en zou vooral dienen om interesten van leningen te betalen.287
In ons onderzoek zullen we met een speciale indirecte belasting te maken krijgen, de vijfde
penning. In 1577 werd wegens gebrek aan extra inkomsten, de heffing van de vijfde penning
ingevoerd. Dit was een belasting van 20% op de jaarlijkse opbrengst van de onroerende
goederen, nl. op de pachtwaarde van gronden, graanmolens, huizen en tienden.288 De penning
moest bovendien betaald worden door de gebruiker en niet door de bezitter van de onroerende
goederen. De adel en clerus bleven zo buiten schot. In het Land van Waas werd deze penning
ingevoerd en werden de parochies nog eens extra belast om de oorlogsmolen draaiende te
houden. Zo zien we dat Moerbeke in februari 1584 werd aangemaand om ‘te commen vuldoen
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haerl reste inden Vde penninck’.289 Toen de soldaten werkelijk in het Land van Waas legerden,
gebeurde het ook wel eens dat de parochies een som geld moesten betalen aan een compagnie
‘in minderinghe vande nieuwe Vde penninge’.290 Aan deze sommen geld die ze in mindering
van de vijfde penning moesten betalen, kan men zien dat de penning wel wat geld moet
opgebracht hebben. Temse en Moerbeke moesten op 8 december 1584 elk 200 gulden betalen
aan kapitein Maschelier291, Sinaai en Belsele elk 150 gulden, telkens in mindering van hun
vijfde penning.292 Hieruit kan men afleiden dat deze penning honderden gulden per parochie
moet opgebracht hebben, en een grote hulp moet geweest zijn in het onderhoud van het leger.
Exacte cijfers vinden we in een rekening terug die door Servaas van Steelant in 1584
opgesteld werd. Hierin zien we dat eind 1584 de opbrengst van een inning van de vijfde
penning maar liefst 12.733 pond 13 schellingen 6 groten bedroeg. 293 Hier moet wel bij
opgemerkt worden dat het een inning van een paar maanden was. We stellen evenwel vast dat
deze vijfde penning een enorm bedrag moet opgeleverd hebben. De penning werd voor
allerlei onkosten gebruikt. Sint-Gillis gebruikte bv. het geld van de vijfde penning om zand
aan te brengen, om spaden te leveren voor de herstellingen aan de dijken, om hout aan te
voeren om bruggen te herbouwen, enz…294

iii. Overige
Naast de belastingen die het hoofdcollege kopleggen, waren er ook nog andere belastingen die
de plattelandsbewoners moesten betalen. Aangezien ze hiermee onrechtstreeks bijdroegen tot
het onderhoud van de soldaten, dienen ook deze hier vermeld te worden. Het gaat hier vooral
om de belastingen die werden geheven door de vorst zelf. Die kon inkomsten vergaren op drie
manieren. De vorst kon een bede vragen aan de Staten van Vlaanderen (de directe
belastingen), hij ontving inkomsten via de indirecte belastingen (taksen op bier, wijn, graan of
vee295) en hij kon een geldsom eisen296 in tijden van oorlog. We gaan kort in op de bede om
het belang van het Land van Waas, en de kasselrijen in het algemeen, te verduidelijken.
Om deze bede te verkrijgen, moest de vorst een aanvraag indienen bij de Staten van
Vlaanderen. In deze instelling waren de Vier Leden (Gent, Ieper, Brugge en het Brugse Vrije)
289
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vertegenwoordigd, en enkel zij waren stemgerechtigd. Na het aanhoren van de bede,
verzamelden ze de vertegenwoordigers van de kasselrijen en de kleine steden in hun kwartier.
Het Land van Waas zelf vaardigde 2 hoofdschepenen af naar de vergadering om het bedrag
van de bede aan te horen. Deze kwamen dan verslag uitbrengen in kasselrij zelf, waar er een
vergadering van alle gemeentebesturen bij elkaar werd geroepen. De vertegenwoordigers van
de gemeentebesturen hoorden het bedrag dat ze dienden te betalen aan, en gingen op hun
beurt terug naar hun gemeente om verder een besluit te nemen. De gemeentebesturen
beslisten meestal hetzelfde als de meerderheid van de gemeenten binnen de kasselrij. Het
besluit, met eventuele aanvullingen of klachten, werd dan opnieuw voor het hoofdcollege
gebracht, waar er een stemming werd gehouden en een algemeen besluit werd genomen. Dit
werd dan overgebracht naar de hoofdstad van het kwartier, Gent, waar de mening van de
vertegenwoordigers uit hun kwartier werd aangehoord. De magistraten in de stad beslisten
echter naar goeddunken of ze iets met die mening deden, en namen in feite zelf de beslissing.
De vorst en de Staten kwamen dan opnieuw samen om de bede al dan niet goed te keuren en
te smaldelen. 297 Deze smaldeling gebeurde eerst via een transportschaal 298 , waar de
verhoudingen werden vastgelegd tussen de verschillende steden en kasselrijen. De
transportschaal van 1517 zou nog lang gebruikt worden (zoals bv. voor de verdeling van de
gelden in de kasselrij zelf, cfr. supra), maar na 1543 geraakte ze op het provinciale niveau in
onbruik. In dat jaar valt ongeveer het bestaan te situeren van de provinciale belastingen,
geheven op bier, wijn en granen.299 In oorlogstijd ging het evenwel steeds om hoge bedragen.
Naargelang de omvang van de beden werd het bedrag niet in één keer gesmaldeeld over de
gemeenten, maar werd het over drie of vier termijnen verdeeld. Dit gebeurde om de
haalbaarheid van de betaling te vergroten. In deze masterproef zullen we echter niet met deze
vorstelijke beden worden geconfronteerd, omdat de Staten van Vlaanderen van 1584 tot 1588
zou opgeschort worden.300 De verovering van Ieper, Gent en Brugge door Alexander Farnese
had immers kort een einde gemaakt aan de werking van deze instelling. Deze korte
uiteenzetting over de regeling van de beden geeft evenwel de positie van de kasselrij in het
toenmalige politieke landschap weer. De kasselrij had geen enkele invloed op het aantal
beden en de omvang ervan. Ze hoorde de bede aan, en kon hun goedkeuring of afkeuring
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laten blijken aan het hoofd van hun kwartier, nl. Gent. Wanneer de Vier Leden, de enige die
stemgerechtigd waren in de Staten van Vlaanderen, de bede echter goedkeurden, moest de
kasselrij dit aanvaarden. Nochtans betaalden de kasselrijen een groot deel van deze beden.
Begin zeventiende eeuw, bij elke vernieuwing van de transportschaal, zou deze balans steeds
schever worden getrokken. De kasselrijen zouden steeds meer moeten betalen, en de steden
steeds minder. De kasselrijen eisten vertegenwoordiging in de Staten en zoals we reeds
hierboven hebben gezien, zou deze instelling zich uiteindelijk verplicht zien deze eis
stelselmatig in te willigen (cfr. supra).301

iv. Ontvangst
Tenslotte nog kort een woordje over de ontvangst van de belastingsgelden. De inning
geschiedde door een hoofdschepen of de griffier van het hoofdcollege. Deze gaf de
ontvangsten van de vorstelijke belasting aan de ontvanger-generaal van Vlaanderen, die ze
vervolgens aan de regering bezorgde. De gelden van de belastingen, die door het hoofdcollege
werden opgelegd, werden door het hoofdcollege zelf gebruikt om onkosten te vergoeden. Het
kwam regelmatig voor dat een parochie niet solvabel was om een bepaald bedrag te betalen.
Het hoofdcollege zat dan met een probleem. Zij, of de vorst, hadden het bedrag in
oorlogstijden vaak broodnodig, maar zagen zich in hun plannen door de insolvabiliteit van
bepaalde gemeenten gedwarsboomd. De solvabele gemeenten werden dan als gevolg belast
met de schulden van de insolvabele gemeenten. Deze schulden werden verdeeld over de
rijkste gemeenten, opdat de last niet te zwaar zou worden. Het gemeentebestuur van de
insolvabele gemeente liep wel het risico om bestraft te worden

302

, aangezien zij

verantwoordelijk werd gesteld voor de inning van de belastingen en solvabiliteit van de
gemeente. Het hoofdcollege moest bovendien verantwoording afleggen voor de repartities die
ze uitvaardigden. Dit gebeurde op bepaalde ‘rekening-dagen’, waar ze hun inkomsten en
uitgaven verduidelijkten.303
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5. De inspanningen van de kasselrij: arbeiders en fortificaties
In het volgende hoofdstuk bestuderen we de inspanningen die de kasselrij leverde voor de
vestingen van de Spaanse troepen en de hulp die ze bood aan de Spaanse bevelhebbers. We
onderzoeken in hoeverre de inwoners van het Land van Waas werden ingeschakeld om het net
rond Antwerpen steeds strakker te trekken en in hoeverre de inwoners er naar streefden om de
Brabantse stad op de knieën te dwingen. We baseren ons hier vooral op het memorieboek van
Servaas van Steelant dat de jaren 1583 tot 1585 beslaat. Aangezien van Steelant op dat
moment één van de belangrijkste personen in het Land van Waas was en in goed contact
stond met Alexander Farnese, staat in dit memorieboek heel wat informatie omtrent de
inspanningen en de hulp die de kasselrij leverde voor de Spaanse zaak.

a. Arbeiders
Eerst en vooral bestuderen we de inschakeling van arbeiders, die men gebruikte voor allerlei
zaken, zoals het graven van een kanaal, het aanleggen van dijken, het bouwen van de
schipbrug, enz. Van Steelant kreeg orders van de Spaanse bevelhebbers. De lasten verdeelde
hij over de verschillende gemeenten. In 1583 kreeg hij die orders nog vooral van Georgio
Basta, commissaris-generaal van de cavalerie304, met wie hij een nauw contact onderhield305,
later kreeg hij die rechtstreeks van Farnese zelf, die toen in het kasteel te Beveren verbleef.
Eenmaal het fort te Rupelmonde was veroverd in 1583, was het zaak de verovering van het
Land van Waas zo snel mogelijk te consolideren. Rupelmonde was een gemeente aan de
Schelde die hoger gelegen was aan de rivier dan Antwerpen. Het was een van de havens die
het dichtst bij Antwerpen lag en die nog bereikbaar was voor boten die van de bovenloop van
de Schelde kwamen. Antwerpen had de machtigste vloot op de Schelde en maakte het daarom
onmogelijk voor hun vijanden om via de Schelde de gemeenten te bereiken waarvoor men
langs Antwerpen moest varen. Rupelmonde was in het begin van het beleg, voordat het kanaal
van Farnese werd gebouwd, daarom belangrijk als verzamelpunt voor boten, bootsgezellen en
scheepsbouwers. Zo zien we dat er op 16 november 1583 een bode werd gezonden naar
Moerbeke met de mededeling om alle scheepsbouwers naar Rupelmonde te sturen306. Acht
dagen later kwam dezelfde bode aan met ‘twee groote schuuten ende zeker ghetal van
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bootghasten ten dienste vande lande tot Ruplemonde’307. Die boten die daar gelegen waren,
waren bedoeld om het verkeer over de Schelde naar Antwerpen te stoppen. De Spanjaarden
hadden reeds op de bovenloop van de Schelde een paar forten opgericht, wat het waterverkeer
op zich al onmogelijk maakte, maar met een paar schepen bij Rupelmonde werd de
omsingeling van Antwerpen versterkt. Bovendien lag Rupelmonde ook aan de monding van
de Rupel (waaraan de gemeente ook zijn naam heeft te danken), en verhinderden ze zo
eveneens het vijandige waterverkeer via de Rupel vanuit het Brabantse binnenland. De
gemeente zelf werd goed beveiligd door zijn kasteel, waarrond verschillende fortificaties
werden opgericht na de inname door de Spanjaarden. Om deze op te richten werd een beroep
gedaan op arbeiders uit het Waasland. Op 13 januari 1584 zien we dat de hoogbaljuw en de
hoofdschepenen een boodschap zonden naar verschillende parochies opdat ze hun arbeiders
naar Rupelmonde zouden zenden.308 Bovendien moesten de parochies deze ook nog eens zelf
betalen. De vraag aan de parochies om hun arbeiders te sturen, was dus meer een eis. Niet
alleen moesten de belaste parochies hun eigen bewoners afvaardigen, maar ook hun lonen
betalen. Arbeiders waren dus ook geldelijke onkosten voor de parochies, waarmee hun
oorlogslast verzwaard werd.
Het hoofdcollege moest het hele gebeuren coördineren en Farnese stelde hen verantwoordelijk
voor het al dan niet uitvoeren van zijn bevelen. Als hij niet tevreden was over hun inzet, nam
hij zelfs af en toe een van de hoofdschepenen gevangen om de anderen aan te sporen. Het
hoofdcollege deed er dan ook alles aan om op hun beurt ervoor te zorgen dat de parochies
zeker hun pioniers leverden. 309 De parochie die niet gehoorzaamde, werd meestal bestraft
door haar zwaardere oorlogskosten op te leggen. Eerst maanden ze de gemeente aan om te
gehoorzamen. Dit zien we bv. op 29 april 1585 wanneer de hoogbaljuw vier ruiters naar
Haasdonk stuurde om hen te berispen omdat ze hun arbeiders niet hadden gestuurd.310 Maar
de gemeenten werden ook bedreigd. Zo stuurde de hoogbaljuw een brief aan Temse met de
boodschap dat, als ze hun lasten niet zouden nakomen, ze zouden belast worden met het
verblijf van een compagnie soldaten zoals er een te Kruibeke of te Bazel lag.311 De dreiging
had blijkbaar zijn effect, want een dag later voldeed Temse reeds aan zijn opgelegde lasten.312
De situatie kon ook anders liggen. Zo beklaagde Castiliano Olivera zich op 4 maart 1584 bij
de hoogbaljuw dat de arbeiders die een fort moesten maken te Wetteren allemaal weggelopen
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waren zonder het fort af te maken. Het was echter geen opzettelijke sabotage welke hen dreef,
maar louter het feit dat ze geen eten hadden gekregen. De hoogbaljuw liet de griffier dan ook
beleefd een brief aan de verschillende gemeenten sturen om hen te vragen de arbeiders terug
te sturen, weliswaar met de belofte dat ze van eten zouden voorzien worden.313
Niet alleen in Rupelmonde, maar ook in verschillende andere gemeenten liet men arbeiders
aan fortificaties werken. Zo ontving de hoogbaljuw op 2 februari 1584 een brief van Georgio
Basta waarin hij werd opgedragen om tweehonderd arbeiders naar Kieldrecht te sturen om een
‘sterck’ te maken. De hoogbaljuw besloot Vrasene hiermee te belasten en schreef de
gemeente op zijn beurt een brief met de orders.314 Bovendien schreef hij een brief aan de
hoofdschepenen waarin hij hen vroeg om de werklieden, die in Sint-Niklaas zouden
samenkomen, in dienst te nemen en hen paraat te houden voor volgende werken. 315 Op 7
maart vroeg de hoogbaljuw op bevel van diezelfde Basta om ‘een suffisanten nombre van
wercklieden ende anderen zaecken hem noodelyck tot Calloo’ te sturen.316 Op 28 mei 1584
eiste ook de markies van Richebourg dat er een aantal werklieden opgebracht moest worden
en gezonden moest worden naar Sint-Gillis.317
Op 10 juli 1584 arriveerde Alexander Farnese in het Land van Waas, waar hij zich ten volle
wou concentreren op Antwerpen. Dendermonde en Gent zouden het niet al te lang meer
volhouden318 en na hun overgave kon Farnese zijn volledig richten op de Brabantse metropool
van de Nederlanden. De brieven met de bevelen zouden nu rechtstreeks door Alexander
Farnese aan de hoogbaljuw worden gezonden en in steeds mindere mate door de commissarisgeneraal Georgio Basta. Het oog van de militaire storm werd zo vanaf begin juli verplaatst
naar het Land van Waas en de andere gebieden rond Antwerpen, en de militaire activiteiten
werd flink verhoogd (cfr. supra). Ook de inwoners van het Land van Waas werden opnieuw
ingeschakeld. Niet om te vechten, maar om de dijken, verstevigingen en forten te bouwen die
Farnese nodig vond. Zo stuurde hij op 11 juli 1584, de dag na de verovering van het fort
Liefkenshoek en de dood van Willem van Oranje, een verzoek naar de hoogbaljuw om
arbeiders met spaden en ander gereedschap naar Liefkenshoek te sturen om het op te lappen
en er opnieuw een waardig fort van te maken.319
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Eind juli had Farnese het bevel gegeven tot de bouw van de schipbrug, te beginnen bij de
bouw van forten Sinte-Marie en Sint-Filips. Hier zouden veel werklieden voor nodig zijn. Om
de brug te vervolledigen had hij bovendien ook vele schepen nodig om het middenstuk op te
vullen. De schepen via de Schelde aanvoeren was geen optie, want dan moesten ze voorbij
Antwerpen passeren. Farnese liet daarom een kanaal graven, het kanaal van Parma, zoals het
later door sommigen werd genoemd. Via dit kanaal zou hij makkelijk materiaal kunnen laten
aanvoeren vanuit Gent.320 Dat hij daarvoor vele werklieden nodig had, hoeft geen betoog. We
zien dit ook in de bronnen terug. Op 27 oktober 1584 stuurde de hoogbaljuw de werklieden
naar Stekene321 en op 5 november zien we dat de hoogbaljuw op bezoek kwam bij de heer
Dombre om zich te informeren hoe het met de werken stond te Stekene.322 Het graven van een
kanaal duurde een hele poos, want op 27 november zien we dat de hoogbaljuw ‘de wercke in
tdelven vande vaert tot Stekene’ nog steeds beschreef aan Farnese 323 . Het graven had de
hoogste prioriteit gekregen, de werken aan de schipbrug gingen zonder de realisatie van het
kanaal anders te traag. De opeising van arbeiders van het Land van Waas was groot: meer dan
600 pioniers werkten continu aan de vaart te Stekene.324
In december 1584 was het kanaal zo goed als klaar en kon er volop verder aan de schipbrug
gebouwd worden met materiaal dat nu via de kortst mogelijke route werd aangevoerd: het
kanaal. Op 4 december schreef de hoogbaljuw een brief aan Stekene, Sinaai, Eksaarde,
Moerbeke, Waasmunster en Lokeren opdat ze alle zagers die in hun gemeenten woonden,
zouden zenden naar hem325. Deze zouden dan in dienst moeten treden van Alexander Farnese
en zouden moeten werken aan de brug.326 Een paar dagen later werd ook Haasdonk belast om
al haar ‘werckenden’ te zenden naar Kallo, samen met nog wat dienstwagens.327 Er zouden
uiteindelijk meer dan honderd timmerlieden, zagers, etc. voortdurend werken aan de
schipbrug.328 Om de aanvoer van materiaal via het kanaal vlot te laten verlopen had Farnese
bovendien schippers nodig. Deze haalde men eveneens vaak uit het Land van Waas. Op 18
december schreef van Steelant een brief naar Temse, Rupelmonde, Moerbeke, Waasmunster,
Lokeren en Daknam om al hun schippers te sturen.329
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Eenmaal de schipbrug af was, werden de arbeiders verder ingeschakeld om de bestaande
forten op te kalefateren en verdere verstevigingen aan de dijken aan te brengen. Op 6 maart
1585 schreef de hoogbaljuw een brief naar alle gemeenten om één tot drie mannen te sturen330
naar het fort Liefkenshoek, omdat dit op ‘diversche plaetsen inneghevallen was’. In totaal
werden er eenendertig mannen verzocht om naar daar te komen, waar ze zeven stuivers per
dag zouden betaald worden.331 Na de inname van Liefkenshoek door de Antwerpenaren en de
aanval op 3-4 april 1585 was het alle hens aan dek voor de troepen van Farnese. De schansen
in de buurt van Liefkenshoek die nog in zijn handen waren, dienden versterkt te worden, net
als de verstevigingen rond zijn basiskamp te Beveren. Op 12 april zien we dat de hoogbaljuw
een verzoek naar Haasdonk, Sint-Gillis en Vrasene verstuurde om respectievelijk 7, 10 en 12
mannen te sturen om daar te werken.332 Bovendien belastte hij een zekere Gabriel ermee om
op vraag van Farnese een pak andere arbeiders te lichten in een hele reeks gemeenten, die in
een lijst stonden opgesomd met het aantal op te roepen arbeiders.333 In totaal ging het om nog
eens 49 arbeiders. Daarmee had Farnese nog niet genoeg werkers om de dijken verder te
beveiligen en de gehavende schansen terug op te bouwen, want op 14 april schreef de
hoogbaljuw een brief naar de hoofdschepenen met de vraag of ze de 150 arbeiders zouden
zenden die ze beloofd hadden aan Farnese om aan de schansen te werken.334
In de maand mei zouden de laatste acties door de Antwerpenaren en hun bondgenoten plaats
vinden. Begin en eind mei zouden de twee laatste grote aanvallen uitgevoerd worden. Telkens
de Antwerpenaren afgeslagen werden, was er toch heel wat schade die hersteld moest worden.
Zo zien we daags na de aanval op 7 mei 1585, een heleboel arbeiders werden opgeroepen
door de hoogbaljuw uit Bazel, Kruibeke, Temse en Sint-Niklaas.335 Dit om de Kauwensteinse
dijk te herstellen, en eventueel extra verstevigingen aan te brengen. Op 26 mei vond dan
uiteindelijk de beslissende slag op de Kauwensteinse dijk plaats. Na de slag stuurde Farnese
onmiddellijk honderd arbeiders naar de dijk om die te herstellen met de zakken aarde die de
vijand had achtergelaten. Bovendien werden de vele doden op de dijk ook begraven.336 Als
beloning werden er twee tonnen bier aan de arbeiders gegeven.
Ook buiten de kasselrij werd soms een beroep gedaan op de diensten van de inwoners van het
Land van Waas. Hierboven hebben we al een voorbeeld over werkers te Wetteren behandeld,
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maar er zijn nog voorbeelden. Eind 1583, begin 1584 had Alexander Farnese zijn basiskamp
te Eeklo, waar hij probeerde de noordgrens van het veroverde gebied te beveiligen en hij
fortificaties op het Sas van Gent liet maken, om zo Gent sterker te isoleren. Het Sas zou
uitgroeien tot een van de bolwerken op de grens tussen de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden. Hiervoor maakte hij gebruik van de arbeiders van het Land van Waas. Dit
kunnen we afleiden uit het feit dat de markies van Richebourg op 11 december 1583 een brief
schreef waarin hij een order tot betaling van de timmerlieden, zagers en andere werklieden die
daar werkten, uitvaardigde. 337 Op 23 december werd een zekere Jan Strouck met de taak
belast om met honderd guldens de werklieden daar te gaan betalen.338
Meestal werden de plattelandsbewoners ingeschakeld als arbeiders, maar heel soms wendden
de bevelhebbers zich tot een heel andere groep, nl. de soldaten zelf. Op 10 juni 1584 zien we
bv. dat de commissaris-generaal een brief schreef aan Temse, waarin hij hen opdroeg veertig
schoppen en spaden te leveren aan de soldaten, opdat die de lasten van de omliggende dorpen
wat zouden verlichten.339 Wat ze precies moesten doen, is verder niet omschreven, maar men
kan afleiden dat de bevelhebbers beseften dat ze niet constant konden teren op het werk van
de dorpelingen zelf en dat ze de vaak onrustige soldaten nuttig moesten zien bezig houden,
naast hun normale taken in tijden van oorlog en waakzaamheid.
De inwoners van de kasselrij werden niet altijd opgeroepen om als arbeiders ergens te werken.
Ze werden in sommige gevallen bewapend en kregen een militaire functie. Dit ging van de
wacht houden tot patrouilleren en de orde handhaven. Zo stuurde de hoogbaljuw, in
samenwerking met de hoofdschepenen, op 20 januari 1584 een uitzending rond om zondags
een aantal ‘weerbaer mannen’ te sturen naar Sint-Niklaas om de orde daar te verzekeren.340
Toen ze het fort verstevigden te Burcht op 7 februari 1584 werd eveneens een oproep gedaan
op verschillende gemeenten om een aantal personen naar daar te sturen die behoorlijk
gewapend waren.341 Dit om ervoor te zorgen dat het maken van het fort te Burcht veilig zou
verlopen en ze vlug zouden kunnen anticiperen op vijandelijkheden. De achtste juni van
datzelfde jaar werden de inwoners van Melsele opgeroepen door de hoogbaljuw om elke dag
naar het fort van de Blokkersdijk tien mannen te sturen om daar de wacht te helpen houden
met de soldaten die er waren gelegerd. 342 Dit deden ze, omdat ze op dat moment vaak
soldaten tekort kwamen om alle punten naar behoren te verdedigen. Het kon ook om andere
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redenen gebeuren. Zo slaagde Verrebroek er op 28 juni 1584 niet meer in om de
zevenentwintig soldaten die daar gelegerd waren te onderhouden. Als oplossing werd een deel
van de soldaten verhuisd naar een andere gemeente en werden de inwoners zelf ingeschakeld
als wachters. De hoogbaljuw beval twaalf tot dertien landlieden om zich in de kerk van
Verrebroek te legeren en daar de wacht te houden met de soldaten die daar nog gebleven
waren.343 Zo slaagde Verrebroek erin de resterende soldaten toch nog zelf te onderhouden en
waren er nog steeds evenveel wachters gelegerd als ervoor. Weliswaar waren de boeren geen
echte soldaten, maar ze zouden tijdig hulp kunnen inroepen indien nodig. De inwoners die
bewapend werden, moesten niet altijd de wacht houden of de orde handhaven. Het kon ook
gebeuren dat ze werden opgeroepen om ergens te gaan helpen, waar het eventueel onveilig
zou kunnen zijn. Zo werd Melsele opgedragen op 29 juli 1584 een dertigtal mannen naar de
Blokkersdijk te sturen om daar een paar schuiten over de dijk te helpen.344
De twee belangrijkste verwezenlijkingen die de arbeiders van het Land van Waas hebben
bewerkstelligd, zijn het kanaal en de schipbrug. Deze twee waren voor Farnese van enorm
belang. Het kanaal zorgde ervoor dat de goederen en schepen die hij nodig voor de schipbrug
snel en efficiënt konden worden geleverd. De schipbrug maakte de omsingeling en isolatie
van Antwerpen compleet en was de sleutel tot diens capitulatie. Farnese besefte het belang
van de pioniers om succesvol deze twee constructies tot stand te brengen. Hij zette druk op de
belangrijkste personen van de kasselrij, de hoofdschepenen en de hoogbaljuw, om geen risico
te lopen dat hij over te weinig arbeiders zou beschikken. Dit onderstreept alleen meer hun
belang.

b. Fortificaties
Het inschakelen van arbeiders en het bouwen van fortificaties hangt vaak nauw samen. De
arbeiders werden meestal gebruikt om de vele fortificaties te realiseren. In het vorige stuk
hebben we het aandeel van de inwoners van de kasselrij Land van Waas in allerlei
werkzaamheden voldoende aangetoond. In dit stuk behandelen we de fortificaties die werden
gebouwd. Ook hier is het memorieboek de belangrijkste bron.345
Zodra Servaas van Steelant het slot van Rupelmonde in handen had gespeeld van de
Spanjaarden, en kort daarna het hele Land van Waas, werden er overal versterkingen
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gebouwd. Eerst en vooral te Rupelmonde zelf. Op 25 november 1583 zien we reeds dat van
Steelant de werken aan de fortificatie bezocht346, iets wat hij op 4 december samen met de
commissaris-generaal nog eens overdeed.347 Op 13 januari 1584 waren ze nog steeds bezig
met Rupelmonde te versterken, waaruit men enkel kan afleiden dat ofwel de werken
vertraging hadden opgelopen, of, en dit is vermoedelijk de juiste conclusie, dat er uitgebreide
fortificaties werden aangebracht, al dan niet met tussenpozen. 348 De staketsels die daar
werden gemaakt, werden bovendien vaak vernieuwd. Op 2 februari 1584 werden er een
heleboel nagels geleverd ‘tot behouff van staketsels tot Ruplemonde’.349 Over het belang van
Rupelmonde gaan we echter verder niet uitweiden, vermits dat reeds in het vorig stuk
uiteengezet werd.
Naast Rupelmonde werden er nog andere belangrijke punten in het Land van Waas versterkt.
Van Steelant vond het belangrijk dat zijn hof te Wissekerke voldoende beveiliging zou krijgen
en op 19 december 1583 zien we dat er inderdaad fortificaties werden aangebracht.350 Ook
Kieldrecht werd versterkt als reactie op het nieuws dat de vijand in Doel een extra versterking
had gebouwd. Tweehonderd arbeiders werden hiervoor ingeschakeld, waaruit men kan
opmaken dat het hier ging om een grote fortificatie die op korte tijd tot stand moest komen.351
Te Burcht werd er een volledig nieuw fort gebouwd, waarvan de werken bovendien werden
beschermd door gewapende mannen (cfr. supra). De werkzaamheden werden regelmatig
bezocht door een paar kapiteins van de Spaanse compagnieën, o.a. door kapitein Pedro
Francisco en Dombre.352 Het fort te Burcht werd op 15 oktober 1584 nog eens hersteld door
de werknemers van Bazel, Kruibeke, Haasdonk en Zwijndrecht.353 Die werden daarna naar
Stekene gezonden, waar ze verder werkten aan het kanaal van Farnese.354
Het draaide niet altijd om fortificaties die preventief werden gebouwd, maar ook om
herstellingen van dijken en schansen die beschadigd waren door noodweer of
vijandelijkheden. Op 18 maart 1584 werd bv. de dijk bij Kieldrecht door de zee en de wind
beschadigd en werd er onmiddellijk een brief geschreven door de hoogbaljuw aan de
omliggende dorpen met de vraag of ze mannen zouden zenden om de dijk te herstellen.355
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Ook te Melsele werd de dijk hersteld en verder uitgebouwd. De griffier van Melsele, Jan Cant,
kwam deze dagelijks bezoeken om de werken op te volgen.356 Op 6 maart 1585 werd het fort
Liefkenshoek hersteld, dat door vijandelijkheden op verschillende plaatsen was beschadigd.357
Het fort zou echter een maand later verloren gaan aan de Antwerpenaren.
We stellen bijgevolg vast dat het Land van Waas op verschillende belangrijke punten werd
versterkt door middel van fortificaties. De kasselrij telde reeds een aantal fortificaties
vooraleer het in handen kwam van Farnese. Deze oude fortificaties werden hernieuwd,
uitgebreid en verstevigd. Verder werden er verschillende nieuwe fortificaties aangebracht.
Aangezien de streek voor een deel overstroomd was, speelden de dijken een belangrijke rol.
De dijken waren zowel belangrijk om de overstroming in te perken, als om het vervoer van
personen en goederen doorheen de overstroomde gebieden op een efficiënte manier te regelen.
De versterking en versteviging van deze fortificaties en dijken gebeurde met behulp van de
arbeiders uit de kasselrij. Zonder hun hulp zou het Farnese waarschijnlijk niet gelukt zijn om
deze verstevigingen overal op tijd en efficiënt aan te brengen. De rebellen uit Antwerpen
zouden tegen deze zwakkere fortificaties en dijken grotere kansen hebben gehad om de
omsingeling te doorbreken en de Spanjaarden doeltreffender aan te vallen.
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6. De inspanningen van de kasselrij: leveringen en logementen
In dit hoofdstuk belichten we de levensmiddelen en andere goederen die aan de soldaten
werden geleverd, en de logementen van de compagnieën in de kasselrij. De gemeenten van
het Land van Waas werden ingeschakeld in het onderhoud van de soldaten die in de kasselrij
waren gelegerd. Het onderhoud bestond uit vele onderdelen. Zo was er een constante aanvoer
aan levensmiddelen, waar we in het eerste stuk op focussen, maar ook munitie, wagens, haver,
hooi, stro, kaarsen, en hout werden bezorgd aan de verschillende compagnieën. In het laatste
deel van dit hoofdstuk behandelen we de logementen van de soldaten. Deze waren immers in
de parochies gelegerd, waar ze bevoorraad en onderhouden moesten worden. We belichten
dan ook even de wijze hoe compagnieën werden toegewezen aan de parochies.

a. Levensmiddelen
In de archieven vinden we ettelijke rekeningen terug waarin er leveringen van levensmiddelen
aan de soldaten vermeld staan. Deze rekeningen houden vaak echter maar een eenmalige
transactie in en we kunnen ze moeilijk als representatief nemen voor de drie bestudeerde
jaren. Onlangs is er echter een register358 ontdekt in het Rijksarchief te Beveren, dat voordien
een eeuw verkeerd geklasseerd stond. In dit register, dat de periode oktober 1583 – mei 1584
bestrijkt, staat vrij gedetailleerd vermeld welke levensmiddelen er werden geleverd aan de
compagnieën. Zo krijgen we een representatief beeld van de leveringen van levensmiddelen
door de kasselrij en kunnen we hun inspanningen beter inschatten. In het register staan de
hoeveelheden die aan de compagnieën werden bezorgd, gedetailleerd beschreven. Uit deze
informatie kunnen we opmaken hoeveel compagnieën er zich eind 1583 in het Land van Waas
bevonden en hoeveel soldaten elke compagnie nu telde.
De leveringen van vlees, bier en brood beslaan een groot deel van het register. Elke
compagnie werd van deze drie voorzien, behalve op de visdagen, dan werd er geen vlees
geleverd. Er werd eerst een lijst opgesteld van het aantal hoofden dat iedere compagnie telde,
en met deze lijst werd dan bepaald op hoeveel porties de compagnieën recht hadden. Die lijst
werd regelmatig opnieuw opgemaakt, zodat de levering up-to-date zou blijven. Zo zien we dat
op 15 januari 1584 de hoofdschepenen Thierin en Waerenghien en de commissaris zich bezig
hielden met het maken van ‘eene lyste vande vivers ende fouraigen die daeghe ghedistribueert
moeten worden an tkrysvolck ligghende binnen dese lande’359 en dat die lijst expliciet diende
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om ‘te wetene hoeveel ze tpeerdevolck ende voetvolck zoude geven’. 360 Deze lijst werd
herhaaldelijk vernieuwd, zoals bv. op 10 februari 1585 toen de hoogbaljuw ‘zoude willen
publiceren de nieuwe lijste ghemaect tot onderhoudt van tcrysvolck’. 361 Via deze lijsten
kregen zij een mooi overzicht van de hoeveelheid levensmiddelen die ze moesten leveren én
hadden geleverd. In juli 1584 zien we immers dat de hoogbaljuw met een boekhouder de
balans opmaakte van het onderhoud van het krijgsvolk.362 De belangrijkste levensmiddelen
die werden geleverd zullen we hier kort één voor één bespreken.
De ‘uuytleveringhe van vleessche’ was een belangrijk onderdeel in de leveringen van voedsel
aan de soldaten. Elke soldaat kreeg een hoeveelheid vlees toegewezen volgens een bepaalde
schaal. Zo hadden de ruiters recht op 2 pond vlees per dag, een gewone soldaat op 1,5 pond363
en de officieren op 2,5 pond.364 De officieren kregen echter geen gewoon vlees, maar hadden
recht op ‘haemelen vlees’, wat iets duurder was dan het gewonere rund- of ossenvlees.365 Het
gewone vlees kostte 3,5 groten per pond 366 , een pond haemelen vlees kon men al snel 8
grooten betalen. Eind oktober 1583 begonnen de compagnieën van het Spaanse leger in het
Land van Waas toe te stromen en kregen ze bij hun aankomst vlees, bier en brood en andere
noodzakelijke levensmiddelen. In de maanden november, december 1583 en januari 1584
werden er aan 224 ruiters en 1.220 infanteristen vlees bezorgd. Hier hing een prijskaartje aan
van 1.556 pond, 17 schellingen en 10 groten. 367 Hierover hadden het hoofdcollege en de
commissaris-generaal Georgio Basta een akkoord bereikt.368 Sommige compagnieën, degene
die bij Rupelmonde of in de buurt (Bazel, Kruibeke) verbleven, werden zelfs tot mei voorzien
van vlees, bier en brood, anderen enkel bij hun aankomst in het Land van Waas te
Rupelmonde, waarna ze verhuisden naar een andere gemeente, waar ze opnieuw zouden
voorzien worden van voedsel en eventueel onderdak.
De ‘distributie en uuytleveringhe van bierre’369 was een andere belangrijke levering aan de
soldaten. Volgens de vernoemde schaal hadden de ruiters recht op drie potten bier, de
infanteriesoldaten op twee potten bier en de officieren net als de ruiters op 3 potten bier per
dag.370 Deze levering werd vaak in tonnen gedaan. In 1 ton gingen ongeveer 48 potten, wat bij
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grote hoeveelheden dus gemakkelijker leverbaar was.371 Voor 1 ton werd er 15 schellingen
groten gerekend.372 Aan de officieren werd soms ook wijn geleverd.373 Aangezien dit een stuk
duurder was, werd er echter meestal enkel voor bier gezorgd.
De derde pijler van de leveringen van levensmiddelen, was de ‘uuytleveringhe van broode’.374
Brood was essentieel in het dagelijkse onderhoud van de soldaten. Net als voor de gewone
bevolking vormde brood een basisonderdeel in hun voedsel. De ruiters en de officieren
hadden recht op drie pond brood per dag, terwijl de infanteriesoldaten maar recht hadden op 2
pond brood.375 Een brood kostte 2 groten376 en het werd vaak gebundeld met andere broden
wanneer het vervoerd werd.
De eerste leveringen waren voor de rekening van het hoofdcollege. De latere leveringen, die
de gemeenten zelf moesten doen aan de soldaten die bij hen logeerden, waren voor de
rekening van de parochiebesturen zelf. Naast de drie bovenstaande levensmiddelen werden er
ook boter, erwten, kaas377 en eieren geleverd. Boter werd aangevoerd op de visdagen in de
plaats van vlees.378 Het kostte tien tot twaalf groten per pond. De hoeveelheden die geleverd
werden, waren niet vergelijkbaar met de hoeveelheden brood, bier en vlees die hiervoor
beschreven werden. In drie maand tijd kostte het slechts honderd pond groten om elke
compagnie van genoeg boter te voorzien.379 Net als boter werd kaas ook enkel geleverd op
visdagen in de plaats van vlees, voor vier groten per pond.380 Slechts zelden werden er eieren
en erwten geleverd. De eieren werden geleverd aan één schelling groten per dozijn381, de
erwten voor twintig schellingen groten per zak.382 De oorlog zou voor het Land van Waas
steeds harder worden, waardoor de variëteit aan levensmiddelen steeds zou verkleinen.
Naarmate de oorlog zijn sporen naliet in de kasselrij zou het voedsel steeds schaarser worden.
Deze levensmiddelen konden vervangen worden door een geldbedrag. De vereiste leveringen
werden dan niet in natura betaald, maar met sommen geld afgekocht. Ook deze vinden we
terug in het uitgebreide register. Ze gebeurden volgens een vaste afspraak. Zo zien we dat
eind 1583 ‘voor elcke portie van vleessche oft andere toespijse’ die niet werd geleverd, een
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bedrag in de plaats werd gesteld van vier groten per dag.383 In de periode die het register
beslaat, zien we dat er maar liefst voor 3.610 pond 17 schellingen groten aan leveringen van
levensmiddelen werden afgekocht.384

b. Andere leveringen
Er werden niet alleen levensmiddelen geleverd aan de soldaten van de compagnieën, maar
ook verscheidene andere dingen. De parochies zorgden voor de militaire logementen van de
infanteriesoldaten, maar ook van de cavalerie. Niet alleen de ruiters zelf, maar ook hun
paarden dienden verzorgd te worden. We komen dan ook vaak leveringen van haver, hooi en
stro tegen. De paarden van de hogere rangen werden beter verzorgd dan die van de gewone
cavaleriesoldaten en dat zien we terug in de rekeningen. Elke gewone ruiter had slechts recht
op twee spinten haver voor zijn paard, terwijl elke officier recht had op twaalf spinten
haver.385 Elke zak haver, waarin zes maten386 konden, kostte twaalf schellingen groten.387 Bij
de levering van hooi was het juist hetzelfde: hoe hoger de rang van de officier, hoe beter het
paard werd verzorgd. De kapitein kreeg acht bussels hooi, de luitenant zes, en de andere
soldaten twee tot vijf bussels hooi.388 Stro werd minder vaak geleverd en bij deze leveringen
zien we geen groot onderscheid tussen de rangen van de ruiters. De betaling van deze
leveringen werd meestal verricht door het hoofdcollege zelf. Deze duidde bepaalde personen
aan die het hooi, stro en haver moesten verzamelen uit de verschillende parochies en dan de
goederen moesten leveren aan de compagnieën. Ook dit gebeurde volgens de lijsten van de
compagnieën die het hoofdcollege had opgesteld. Zo stelde het hoofdcollege begin 1585
François van Zele en Guillaume Desconnais aan om het hooi en stro te verzamelen die voor
de ruitercompagnieën bestemd waren. Ze verzamelden 82.926 bussels hooi, omgerekend zo’n
6.219 pond 9 schelling groten.389
Naast het verzorgen van de paarden leverden de parochies ook hout en kaarsen. Deze dienden,
vooral in de wintermaanden, o.a. voor warmte en licht. De kaarsen werden geleverd voor
twaalf groten per pond390, het hout voor twee pond en acht groten.391 Het hout werd weliswaar
constant geleverd en uitgerekend per week, terwijl de prijs voor kaarsen per pond werd
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bepaald. Het hout diende ook om de militaire constructies tot stand te brengen die Farnese in
gedachten had. Vooral de schipbrug had erg veel hout nodig. Dit hout kwam vooral uit het
Land van Waas en in mindere mate uit Gent. Er werden rond de 10.000 bomen in de kasselrij
omgehakt. Te Melsele werden al de eiken gekapt, de parochie kreeg zo een kale, boomloze
aanblik.392 Verder liet de prins van Parma uit Denemarken 1.500 scheepsmasten komen om ze
in de bedding van de Schelde te heien, en pek, kettingen, ankers en nagels om de brug verder
te verstevigen. 393 Al deze materialen werden vervolgens naar Kallo overgebracht, diens kerk
fungeerde immers als centrale opslagplaats.394
Aangezien het uiteindelijk om soldaten en oorlog draaide, werd er natuurlijk ook munitie
aangebracht. Zo zien we dat de hoogbaljuw aan Kruibeke ordonneerde dat ze 10 pond
buskruit en 9,5 pond lonten moesten leveren aan het garnizoen van hun kasteel.395 Een paar
dagen later moesten ook de ‘insetenen van Lokeren’ 7 pond buskruit en 3 pond lonten
leveren.396 De levering van munitie deed men vooral aan de soldaten die op een belangrijke
en/of strategische plaats gelegen waren. De garnizoenen van de grote forten werden vaak
bevoorraad, net als de parochies die aan de grens met de vijand lagen. Zo zien we dat Melsele
half november 1583 van munitie bevoorraad werd397 en begin februari 1584 de twee forten
van Kieldrecht.398 Toen de grote aanvallen begonnen in april 1585, en verder in mei, merken
we een grote stijging op in het aantal meldingen van het aanvoeren van buskruit. Zo zien we
grote bevoorradingen van buskruit op 5 april 1585399 en bevoorradingen op 6 mei 1585 (voor
Kallo)400, twee belangrijke data in de militaire geschiedenis van het beleg (cfr. supra).
Degene die de parochies opdroeg om de soldaten te logeren en te onderhouden, was Servaas
van Steelant. Samen met het hoofdcollege en de commissaris-generaal (later met Alexander
Farnese) besliste hij hoeveel soldaten in welke parochie zouden huizen en wie er allemaal
mee moest helpen in diens onderhoud. In het memorieboek van de hoogbaljuw vinden we hier
vele verwijzingen naar terug. Zo beloofde Kruibeke op 12 november 1583 aan de hoogbaljuw
dat ze meermaals per week tien wagens met levensmiddelen zouden sturen om de soldaten te
onderhouden.401 Op 11 maart 1584 moesten Melsele en Haasdonk respectievelijk acht en vijf
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wagens sturen, niet alleen om in het onderhoud van de soldaten te voorzien, maar de wagens
zelf waren ook nuttig voor de soldaten.402 Deze wagens konden de soldaten gebruiken om
allerhande dingen te vervoeren. Naast wagens met levensmiddelen werden er overigens ook
wagens gestuurd met hout. Het hout diende niet alleen voor persoonlijk gebruik van de
soldaten, maar was ook bestemd voor de militaire constructies, vooral voor de schipbrug.
Eind januari 1585 werden er vele wagens met hout gestuurd naar Stekene, om van daaruit
vervoerd te worden naar Kallo ‘tot advanchement van twerk aldaer’. Zowel Vrasene,
Nieuwkerken, Kemzeke, Sint-Pauwels, Stekene zelf, Moerbeke en Sint-Gillis moesten zulke
wagens sturen. Vanuit Stekene werden ze dan via het nieuwe kanaal naar Kallo gevoerd.403
Dit nieuwe kanaal werd een van de hoofdverbindingen tussen het oosten en westen van het
Land van Waas. De leveringen die vanuit de buurt van Stekene (of verder) naar Beveren en
Kallo dienden gevoerd te worden, werden vrijwel allemaal opgeladen op een schuit en via het
kanaal naar zijn bestemming gevoerd. De wagens die hout, levensmiddelen of andere
goederen aanvoerden, moesten overigens vaak van bescherming voorzien worden. De vijand
viel de zwak beschermde wagens regelmatig aan en vernietigde zo de inhoud van de wagen.
Dit viel o.a. voor op 19 mei 1585, waarna de hoogbaljuw een brief stuurde naar een kapitein
van de cavalerie, waarin stond dat hij de wagens diende te beschermen. 404 Stekene moest
bovendien nog iets anders leveren, nl. de platte boten, de ertvelders, die werden gebruikt om
via het kanaal (en ervoor via de kleine riviertjes405) materiaal aan te voeren.406
Als een parochie niet kon voldoen in het onderhoud van de compagnie die daar legerde,
werden andere parochies ingeschakeld om deze te ondersteunen. De parochie liet eerst weten
dat het niet langer mogelijk was om hun deel in het onderhoud van de soldaten bij te dragen,
zoals Melsele in mei 1584 407 of Verrebroek in juni 1584 die zeiden dat ze ‘niet meer de
middelen hadden om vivers te furnieren an zevenentwintich soldaten aldaer ligghende’.408 De
hoogbaljuw stuurde in dat geval een ’uuytzendinghe’ aan de parochies die moesten helpen en
beval hen wat ze moesten bijdragen, wat ze daarna ook deden. In januari 1584 moesten bv.
verschillende parochies helpen met het leveren van brood aan Sint-Niklaas409 en in februari
moest Sinaai ‘tegen morgenvrouch zenden tot Cruybeke haver tot behouff van tcrysvolck
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aldaer ligghende’.410 In april 1585 schreef de hoogbaljuw een brief naar Sint-Niklaas, opdat
ze ‘niet en zouden laten deghelijk tassisteren die van Nieukercke’ 411 en in januari 1585
werden zelfs zes parochies, Stekene hierbij inbegrepen, opgeroepen om drie wagens met
brood te sturen naar de compagnie die te Stekene legerde. Er werden toen immers 12.000
broden gevraagd, wat het leger een poos zoet moest houden. De parochies wiens hulp werd
ingeroepen, waren de parochies die rond Stekene gesitueerd waren: Kemzeke, Sint-Pauwels,
Moerbeke, Sinaai en Belsele.412 Soms vergaderde de hoogbaljuw ook met parochies en droeg
hen op elkaar te helpen wanneer nodig, zoals bv. Kieldrecht en Doel in januari 1585, zodat hij
daar in de toekomst niet altijd de bevoorradingsproblemen moest komen oplossen.413
De hoogbaljuw was overigens niet de enige die mensen aanmaande om de voorgaande zaken
te leveren, hij werd ook aangemaand. Zo schreef de markies van Richebourg een brief naar
van Steelant om ‘tadvanchieren de contributie anden zijne hoocheyt’414, een duidelijk signaal
dat het niet snel genoeg ging voor de markies.
Bij deze leveringen van levensmiddelen en andere goederen kan de rol van Servaas van
Steelant niet weggedacht worden. Het is dankzij zijn inspanningen dat de leveringen efficiënt
gebeurden en de dorpen zoveel mogelijk werden gespaard van het geweld van hongerige
soldaten. De dorpen die de lasten niet meer aankonden, werden geholpen door andere dorpen.
De kasselrij deed inspanningen om de materialen die Farnese nodig had, te leveren. Vooral de
houtkap binnen het Land van Waas valt op. Alexander Farnese beschikte zo over een ideale
basis om Antwerpen het leven zuur te maken.

c. Logementen
Met de winter in aantocht in november 1583 bepaalde Farnese waar hij zijn soldaten het best
hun kamp liet opslaan. Hij zocht hiervoor een plaats waar hij zowel de vijand zou kunnen
aanvallen en hij tegelijk de veroverde provincies zou kunnen ontlasten en op hun adem kon
laten komen. Hij koos hiervoor het gebied tussen Gent en Antwerpen uit: het Land van Waas.
De kasselrij had immers nog niet veel geleden gedurende de oorlog. Ze hadden wel al Engelse
en Schotse soldaten moeten laten logeren begin 1583415, maar ze hadden bovenal nog vele
reserves. Die reserves zouden nog van nut kunnen zijn om de soldaten van Farnese te
bevoorraden. Bovendien was het Land van Waas aan de Schelde, recht tegenover Antwerpen,
410
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gelegen. Dit paste perfect in zijn plannen om ook Antwerpen op de knieën te dwingen.
Farnese liet een deel van zijn soldaten in deze kasselrij legeren, en hij zou met een deel te
Eeklo blijven liggen.416
De soldaten die in het Land van Waas verbleven, moesten ook ergens worden gelegerd. Elke
compagnie kreeg een parochie toegewezen waar ze hun kamp opsloegen. Vaak mochten de
soldaten, en vooral de officieren, logeren in de huizen van de bewoners zelf, die hen dan
gastvrij moesten ontvangen. Aangezien de lijsten van de compagnieën, die het hoofdcollege
opstelde om het aantal porties levensmiddelen te bepalen, niet bewaard zijn gebleven, moeten
we het doen met vage gegevens over de logementen van de compagnieën. De bezetting van
het Land van Waas door de legertroepen tijdens het beleg van Antwerpen kan men eigenlijk
in twee fases verdelen: in de eerste fase kwam er een deel van het leger aan in het Land van
Waas onder leiding van commissaris-generaal Basta om de kasselrij te versterken en te
beveiligen tegen de vijand. In de tweede fase kwam het hoofdleger onder leiding van
Alexander Farnese aan en steeg het aantal compagnieën die in de kasselrij logeerden.
Het aantal compagnieën die in de eerste fase in het Land van Waas legerde, kunnen we
ruwweg beschrijven met behulp van het reeds vermeldde register der levensmiddelen. Daar
staat immers in vermeld welke compagnieën er eind 1583 - begin 1584 werden bevoorraad en
hoeveel porties er aan deze compagnieën moesten geleverd worden. Zo kunnen we min of
meer inschatten hoeveel compagnieën en hoeveel soldaten er nu in het Land van Waas
logeerden. In totaal kunnen we opmaken dat er gedurende het eerste half jaar van de Spaanse
legering in de kasselrij ongeveer 1.450 soldaten verbleven, waarvan 1.220 infanteristen en
250

cavaleristen.
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compagnieën ontbreken, maar met deze cijfers kan men al een ruwe schatting maken van het
aantal soldaten. Aan het hoofd van elke compagnie stond meestal een kapitein, die op zijn
beurt onder het commando stond van de bevelhebber van het regiment. Na de aankomst van
Alexander Farnese in het Land van Waas zou het aantal gelegerde soldaten uiteindelijk
oplopen tot ongeveer 10.000 infanteristen en 1.700 cavaleristen. Een groot deel van hen zou
evenwel buiten het Land van Waas gelegerd worden, opdat Antwerpen ook efficiënt omringd
zou worden in het Brabantse binnenland. Een deel van het leger van Farnese kwam in het
416
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Land van Waas zelfs pas vlak voor de ontploffing van de brandschepen begin april 1585 aan.
Farnese had waarschijnlijk door dat er iets op til was en had de compagnieën die voorlopig
nog te Gent legerden, naar de kasselrij gestuurd. Het ging hier onder meer om compagnieën
onder bevel van de heer van Torsy, en Don Jehan de Ayala.419 Slechts acht vendels liet hij te
Gent achter.420
De commissaris-generaal (en later Alexander Farnese) bepaalde samen met de hoogbaljuw
waar de compagnieën moesten logeren. De soldaten werden vaak een tijdje in de ene parochie
gelegerd, waarna ze verhuisd werden naar een andere parochie. De compagnie van Pedro
Francisco legerde bv. eerst te Temse, Waasmunster en Belsele421, om dan verhuisd te worden
naar Lokeren en Daknam422 en vervolgens naar De Klinghe423; de compagnie van Don Jehan
de Ayala was eerst gelegerd te Belsele424, dan te Haasdonk, vervolgens te Temse425, om te
eindigen te Lokeren426; enz… Deze manier van legeren427 werd toegepast om de lasten van de
parochies te verdelen. Wanneer de lasten van de parochie te zwaar werden, werd de
compagnie verhuisd naar een andere parochie. De parochies die een tijdje werden gespaard,
werden dan vaak opgedragen hulp (levensmiddelen, geld,…) te zenden naar de parochies die
een compagnie moest onderhouden. Soms stonden de commissaris-generaal en de hoogbaljuw
uitzonderingen toe: zo werden de soldaten van ‘de garde van zijn hoocheyt’ te Eksaarde
gelegerd, maar moest deze parochie geen levensmiddelen leveren aan hen. Hetzelfde gold
voor Lokeren en Daknam toen Pedro Francisco er met zijn compagnie kwam legeren.428 De
soldaten werden meestal net buiten de parochie gelegerd, maar het gebeurde ook dat ze bij de
bewoners zelf mochten verblijven (meestal de officieren). Aangezien het inwonersaantal van
sommige parochies drastisch naar beneden ging (vooral in de parochies die met overstroomde
akkers te kampen hadden) was het de soldaten soms toegestaan te logeren in de onbewoonde
huizen van de parochie. Zo stond de hoogbaljuw op 23 december 1584 toe dat de ‘de soldaten
zouden moghen logieren inde onbewoonde huusen … en de officieren inde bewoonde
huusen’.429 Het viel ook voor dat de hoogbaljuw de keuze tot legeren aan de parochie liet. Zo
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mochten sommige dorpen eind januari 1584 kiezen of ze liever de gelegerde soldaten
behielden of een daalder 430 per dag betaalden. 431 Deze dorpen stonden dan vaak voor een
voldongen feit: geen enkel dorp prefereerde immers een hele bende soldaten boven een
daalder per dag.
De dorpen werden ook belast om soms een som geld aan de compagnie te geven, dit in
mindering van de vijfde penning die ze moesten betalen, of ter vervanging van de goederen in
natura die ze dienden te leveren. Deze som bedroeg meestal tussen de honderd en de
vierhonderd gulden en diende om de soldaten in hun verder onderhoud te voorzien. De
hoogbaljuw gaf de kapitein van de compagnie een assignatie met de naam van de parochie
waar deze schriftelijke opdracht tot betaling mocht uitgevoerd worden. Zo zien we bv. dat de
hoogbaljuw op 18 december 1584 ‘heeft ghegeven een assignatie aen Ottenburgh tot laste
vande prochie van St. Pauwels de somme van in minderinghe vande nieuwe Vde penninge,
IIII(c) guldenen’. 432 Het hoofdcollege kon ook assignaties uitschrijven die ze zelf konden
innen. Zo ontving de griffier van het Land van Waas een bepaalde som, ‘ontfanghen vande
naervolghende prochies omme te betaelen zeker comp. crysvolck ligghende in garnisoen
binnen den zelven lande’. 433 Het hoofdcollege zorgde immers voor de betaling van vele
onkosten die niet door de parochiebesturen werden betaald. Als de hoogbaljuw klachten kreeg
of de betalingen een beetje te traag vond gaan, maande hij ook hier weer de dorpen aan opdat
ze niet zouden vergeten de opgelegde sommen te betalen. Eind 1584, en in 1585 zien we
overigens dat het toekennen van assignaties de hoogte ingaat. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met de uitputting van de kasselrij, en dus een gebrek aan de nodige levensmiddelen en
andere goederen die ze dienden te leveren. Het eens zo rijke en vruchtbare land was immers
omgetoverd in een overstroomde, bezette, en arme streek.434
De logementen van de soldaten zouden overigens een kwarteeuw later veel beter geregeld
worden. In de verhandeling die Jacobs schreef over de militaire bezetting van het Land van
Waas435, hoofdzakelijk in de jaren 1621-1648, zien we dat er reeds een heus systeem was
uitgedokterd dat de legering van de soldaten beter zou moeten regelen. De plichten van de
inwoners zijn duidelijk omschreven, net als de rechten van de soldaten. Er bestonden vaste
schalen waarop was aangeduid hoeveel elke soldaat, afhankelijk van zijn rang, moest betalen
430
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voor een aantal nachten bij de inwoners te logeren. Van zulke regelingen was in de jaren
1583-1585 absoluut nog geen sprake. Dit is niet meer dan logisch: deze jaren waren immers
de eerste jaren dat de Spaanse soldaten legerden in het Land van Waas. Tegen 1620 had het
Land van Waas al bijna veertig jaar ervaring met legeren van soldaten in zijn kasselrij en had
het hoofdcollege tijd genoeg gehad om een efficiënt systeem in elkaar te steken, waarbij
zowel de soldaten als de inwoners min of meer tevreden werden gesteld. De legering van de
soldaten in de jaren 1583-1585 gebeurde niet op een geordende manier en zou daarom vaak
blijk geven van een chaotisch heen en weer verhuis. Niettemin moet gezegd worden dat de
hoogbaljuw en de hoofdschepenen duidelijk hun best deden om de parochies zoveel mogelijk
te ontlasten wanneer nodig.
Door de vele leveringen van de levensmiddelen en andere noodzakelijke goederen was het
Land van Waas dan ook uitermate geschikt om zijn legers te laten legeren. Farnese stond toe
dat de hoogbaljuw mee besliste waar de compagnieën zouden gelegerd worden. Dit zou geen
problemen opleveren voor zijn soldaten en zo hield hij de inwoners toch in enige mate te
vriend, alhoewel dit moeilijk van een bezettend leger kan gezegd worden. De inwoners
hadden tenminste de indruk dat ze via hun hoogbaljuw ervoor konden zorgen dat ze eventueel
ontlast konden worden van een compagnie soldaten.
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7. Muiterij
Een plaats waar soldaten zijn gelegerd, is vaak een plaats waar twist, plundering, en andere
misdaden niet ver om de hoek schuilen. Zo ook in het Land van Waas, waar het krijgsvolk
zich eveneens durfde roeren. In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe goed Alexander Farnese
zijn troepen in bedwang kon houden, hoeveel klachten er werden gemeld, en of deze muiters
bestraft werden. De kasselrij zou veel geldelijke en materiële steun bieden en ze zou vele
arbeiders zenden om bij de uitvoering van de plannen van Farnese te helpen waar nodig, maar
ze zou bovendien ook het verblijf van de soldaten zelf moeten doorstaan. De
oorlogsgebeurtenissen hadden hun impact op de demografie, en de vruchtbare, goed bevolkte
kasselrij zou aan verandering onderhevig zijn.

a. De financiële rode draad van de oorlog
Om een opstand te onderdrukken, was het niet moeilijk om een stel soldaten bij elkaar te
krijgen en naar de Nederlanden te sturen om te vechten. De grote moeilijkheid bestond er
echter in om deze massa soldaten te betalen. Geld was de achillespees van het Spaanse leger
en gebrek aan geld zou de soldaten meermaals tegen het centraal gezag doen keren. Het is
moeilijk om zich voor te stellen dat al het goud en zilver dat uit de goud- en zilvermijnen van
de Amerikaanse kolonies kwam, niet volstond om in het onderhoud van het Spaanse leger te
voorzien, maar nog voor deze schatten in het Spaanse moederland aankwamen, waren ze
echter reeds uitbesteed aan verschillende andere projecten. Het geld werd niet alleen
uitbesteed aan het leger, maar ook aan de bouw van kloosters en kerken, het koninklijk hof, de
kostbare geheime dienst, enz.436 De uitgaven waren zo hoog dat ze de enorme hoeveelheden
aan goud en zilver die overgebracht werden vanuit de kolonies overtroffen. Volgens de staat
van inkomsten en uitgaven die Barado over de belegering te Antwerpen in 1584 heeft
opgesteld, blijkt zelfs dat de inkomsten slechts ¾ van de meest noodzakelijke uitgaven
dekten437, ondanks de 3.125.081 florijnen die Filips II naar de Nederlanden stuurde.438 De
Spaanse koning ging leningen aan om deze kloof te overbruggen, maar ging akkoord met
leningen tegen hoge rentes. Bovendien stimuleerde hij de economie op een zodanig foute
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manier dat die eerder in elkaar stortte dan floreerde. Spanje zou dan ook te kampen krijgen
met een groot geldtekort. Filips II zou zelfs het land vier keer bankroet moeten verklaren. Dit
had gevolgen voor de soldaten.
De meerderheid van de soldaten moest het stellen met een maandenlange achterstand aan loon.
Op bepaalde momenten werd dit tekort aan geld zo’n gebrek dat de soldaten tot muiterij
gedwongen werden om te overleven. Wie geen eten kon kopen, had al sneller de neiging om
te muiten dan soldaten die wel betaald werden. In sommige gevallen was het zo ernstig
gesteld dat de officieren zelf hun sieraden verkochten om brood te kopen voor hun mannen.
En dan nog stierven er velen van de koude en de honger tijdens strenge wintermaanden.439
Volgens Parker sliepen de meesten dagelijks onder hagen, in grachten, of in zelfgemaakte
kuilen. Als soldaat was er uiteraard ook een verhoogd risico op verminking of een
gewelddadige dood.440 De belangrijkste reden tot ongeregeldheden bleef gedurende de hele
tachtigjarige oorlog echter dezelfde: het uitblijven van loon en daarmee samenhangend: het
gebrek aan voedsel. Belangrijke overwinningen werden maar al te vaak teniet gedaan door
soldaten die, als ze een bepaalde overwinning hadden behaald, loon eisten of anders aan het
muiten sloegen. Tussen 1572 en 1607 vonden niet minder dan zesenveertig grote muiterijen
plaats, waarvan vijf tussen 1572 en 1576 en zevenendertig tussen 1589 en 1607.441 De periode
die wij onderzoeken, valt hier echter tussen. Dit kwam deels omdat in de vermeldde cycli de
oogst was mislukt en er hongersnood dreigde. Het was evenwel zo dat onder Alexander
Farnese de troepen een grotere discipline aan de dag hebben gelegd dan onder de vorige
legeraanvoerder.
Het is opvallend dat onder Farnese de tucht en de orde langer stand hielden ondanks de grote
geldtekorten onder zijn bewind. De prins van Parma dwong respect af en stond erom bekend
dat hij ordeloosheid en muiterij streng bestrafte, wat de soldaten hun gedachten over muiterij
vaak deed uitstellen. Uitstellen, en niet afstellen, want het is bekend dat Farnese vreesde dat
het nijpende geldtekort zijn plannen om Antwerpen te veroveren in de war zou sturen. ‘De
l’argent, de l’argent, sinon tout aura été fait en vain’ schreef de prins in een van zijn brieven
naar de koning.442 Hij stuurde overigens wel meer jammerklachten en verzoeken om geld naar
Filips II, in vrijwel elke brief. Hij zond telkens een niet te misverstane boodschap dat zijn
leger de grootste moeite had om zich te onderhouden zonder het noodzakelijke geld en
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voedsel.443 Gedurende het beleg van Antwerpen vonden er echter geen grote muiterijen plaats
(pas in zijn laatste jaren zou Farnese niet meer gespaard worden van deze soldatenopstanden)
en slaagde de prins er wonderwel in de discipline van de soldaten hoog te houden. 444 Er
vonden echter wel kleinere vergrijpen plaats, iets wat we vrijelijk onder de noemer van
muiterij zullen plaatsen. Deze gaan we in het volgende stuk bespreken.

b. Muiterij in het Waasland
In november 1583 arriveerden de soldaten van het leger van Alexander Farnese in het Land
van Waas en zouden ze daar gelegerd worden. Servaas van Steelant trachtte de soldaten zo
goed als het kon te verspreiden over de kasselrij, zodat de lasten verdeeld zouden worden over
de parochies. Hij zat in met de veiligheid van zijn kasselrij, op 2 november 1583 stuurde hij al
een verzoek naar de prins met de vraag dat het Land van Waas ‘geconserveert mach wesen by
Spaegnaers’.445 De gemeenten die klachten hadden, zouden terecht kunnen bij de hoogbaljuw
en de hoofdschepenen, die dit dan verder zouden kunnen doorgeven aan de commissarisgeneraal of aan Alexander Farnese zelf. Van Steelant kon, als de lasten van een bepaalde
compagnie te hoog zouden worden voor een bepaalde gemeente, deze compagnie verhuizen
naar een andere gemeente. Zo trachtte hij de lasten van de gemeenten toch leefbaar te houden.
Begin november 1583 had het Land van Waas nog te maken met de plunderingen en
brandstichtingen door de vijanden van de Spaanse koning, die gefrustreerd waren om het
verlies van de kasselrij. Op 7 november hadden ze het gebied tussen Lokeren en Waasmunster
geplunderd en er brand gesticht.446 Op 10 november werd er een brandstichter opgepakt te
Rupelmonde die schade had berokkend aan Kruibeke 447 en op 12 november werden er
verschillende mensen opgepakt, die eveneens brandjes hadden stichtten, en werden ze
opgesloten in het fort van Rupelmonde.448
Eenmaal de rust was weergekeerd, de meeste forten waren veroverd en de brandstichters en
plunderaars waren gedood, opgepakt of verdreven, werden de soldaten in de verschillende
gemeenten gelegerd. Deze soldaten zouden de oorzaak zijn van een constante stroom aan
klachten en verzoeken om de soldaten ergens anders te logeren. Op 13 december 1583 al
443
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vroeg Moerbeke aan de hoogbaljuw of ze voorlopig vrijgesteld konden worden van het
logement van soldaten, waarop deze toestemde. 449 Van Steelant onderhandelde bovendien
continu met de commissaris-generaal Basta en met de markies ten voordele van sommige
gemeenten die erg werden belast. Zo besprak hij de situatie te Rupelmonde, waar eind
december nog veel soldaten gelegerd waren, met de markies. 450 Hij had schrik dat er een
algehele plundering van zijn kasselrij zou plaatsvinden en vroeg de bevelhebbers van het leger
om de gemeenten niet aan te doen die Farnese had beloofd om te vrijwaren van zulke
misdaden.451 Over welke gemeenten het ging, bleef evenwel onduidelijk. Om van alles op de
hoogte te blijven, stuurde hij vaak brieven naar de stadhouders van de gemeenten om hem te
verwittigen als de soldaten die daar gekwartierd waren, misdrijven begingen. 452 Als hij
klachten ontving, deed hij vaak hoogstpersoonlijk zijn best om deze te bestraffen. Zo zorgde
hij er op 29 augustus 1584 voor dat Vrasene verlost werd van de ezels, paarden en
boogschutters die de gemeente heel wat last hadden bezorgd.453 Hij verplaatste bovendien het
krijgsvolk dat er gelogeerd was, iets waarvoor hij een haas als dankbaarheid ontving.454
Toen Farnese in de kasselrij was gearriveerd met nog meer soldaten, bleef het eveneens
klachten en verzoeken regenen. Zo kwamen de inwoners van Rupelmonde op 10 november
1584 bij de hoogbaljuw te Bazel om ‘hun grootelyckx te beclaeghen van haerer volck’455 en
willigde van Steelant het verzoek van Sint-Niklaas in om de soldaten daar gelegerd, te
verhuizen naar Moerbeke.456 De inwoners van De Klinghe, helemaal in het noorden van het
Land van Waas, kwamen zelfs specifiek vragen of ze niet verlost zouden worden van de
compagnie van Sr. Garcia de Toledo.457 Op 14 mei 1585 stelden de hoofdschepenen en de
hoogbaljuw samen een verzoek op, dat ze gingen indienen bij Farnese, om ontslagen te
worden van een compagnie infanterie. 458 Of dit verzoek werd toegestaan, midden in de
eindfase van het beleg rond Antwerpen, is echter twijfelachtig. Na de beslissende slag op de
Kauwensteinse dijk vroeg ook Zeveneken of ze geen verlichting kon krijgen, en als de
soldaten er zouden blijven logeren, of ze geen hulp kon krijgen, waarop de hoogbaljuw hen de
hulp beloofde van Lokeren en Eksaarde.459
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De klachten die de hoogbaljuw ontving, gingen om vele diverse zaken, meestal omdat de
soldaten bezittingen van de inwoners van het Land van Waas hadden gestolen, maar evengoed
omdat de soldaten dingen afbraken en schade berokkenden. Zo schreef de hoogbaljuw een
brief aan kapitein Bertin met de eis dat hij zijn mannen gedisciplineerd moest houden en dat
ze geen huizen meer mochten afbreken of bomen mochten kappen. 460 Op 10 januari 1584
kwam er dan weer een man bij de hoogbaljuw klagen over de soldaten die te Eksaarde
gekwartierd lagen, omdat die hen achtervolgden en hen lastig vielen.461 Sommige soldaten
drongen zelfs de huizen van de inwoners binnen en gingen aan de haal met hun meubels,
zoals te Kruibeke gebeurde door de soldaten die daar gekwartierd lagen.462 Dit blijkt geen
rariteit geweest te zijn, want ook op 16 mei 1584 werden er te Sint-Niklaas twee huizen
geplunderd, vijf ponden groten ontvreemd van een ‘huusman’ en te Kruibeke een paar
meubels gestolen. 463 Er zijn zelfs klachten dat de soldaten de huisduiven schoten van de
inwoners van Sint-Niklaas464 en de schippers lastig vielen die nota bene het voedsel voor de
soldaten vervoerden! 465 Ook het vee van de inwoners van de kasselrij werd regelmatig
gestolen. Men kan ervan uitgaan dat deze dieren geslacht en opgegeten werden, of
doorverkocht aan andere soldaten. Zo kwamen er boeren van Sint-Gillis klagen over de
soldaten die terugkeerden naar Moerbeke, via hun dorp, en lammeren hadden gestolen. Van
Steelant zond dan een bode naar luitenant Vincento Dana of hij de lammeren wou teruggeven
aan de boeren, anders zou hij de prijs van de lammeren aftrekken van de assignatie die hij
dagelijks aan de compagnie gaf. De luitenant kwam vervolgens met zijn korporaal bij de
hoogbaljuw op bezoek, waarop de korporaal de namen van de soldaten opbiechtte die de
lammeren hadden gestolen. De twee soldaten die dit misdrijf hadden gepleegd, werden door
de luitenant ‘int cot’ gestoken en discipline bijgebracht. De prijs van de drie lammeren, negen
gulden, werd overigens wel degelijk afgehouden van de toegekende assignatie, vermits de
lammeren vermoedelijk reeds geslacht waren.466
Telkens er een misdrijf gebeurde, stuurde de hoogbaljuw een boze brief naar de bevelhebber
van de compagnie en ging hij praten met de commissaris-generaal om de soldaten te straffen.
Zo stuurde hij een brief naar Basta opdat deze de oorsprong van de dagelijkse wanorde en
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ontucht in zijn compagnie cavalerie zou opsporen.467 Om de officieren van de compagnieën te
paaien, werden hun soms cadeaus gedaan, zoals bv. een paar flessen wijn.468 Dan waren ze
vaak inschikkelijker om meer moeite te doen om hun soldaten beter in het gelid te houden. De
bespreking met de legerofficieren kon overigens ook door een van de hoofdschepenen
gebeuren. Op 12 december 1584 zien we dat van Steelant de provoosten469, die rond Temse
woonden, verzamelde en naar de provoost-generaal stuurde ‘omme te gaen vanghene de
soldaten die Themsche ghespolieert hadden ende up ghebrocken een huus’.470 De kou moet de
soldaten overigens aangespoord hebben tot misdrijven, want diezelfde periode kwamen uit
alle dorpen klachten over plunderingen in hun dorpen.471 Als reactie stuurde de hoogbaljuw
op bevel van Farnese een paar compagnieën om de soldaten die gelegerd waren te Kallo, te
doen vertrekken, omdat ze in grote getale Haasdonk en Kruibeke geplunderd hadden.472 Als
ze de soldaten te pakken hadden gekregen, werden deze vaak geëxamineerd, en ondervraagd
over hun misdaden. Het gebeurde dat deze soldaten gemarteld werden.473
Farnese trachtte deze misdaden in te dijken, maar door het gebrek aan geld en voedsel
kwamen deze plunderingen vaker voor dan hij wenste. In januari 1585 schreef hij nog in een
brief naar de koning dat het geldgebrek echt een groot probleem vormde en hij daardoor vaak
te maken kreeg met arbeiders die wegliepen en soldaten die het Land van Waas plunderden,
ongeacht de vele maatregelen die hij had getroffen om dat te voorkomen.474 Vooral de strenge
winter had de soldaten uitgehongerd en had de orde in het leger verzwakt.475
Al bij al kunnen we stellen dat het Land van Waas grotendeels gevrijwaard is gebleven van al
te grote excessen van de soldaten. Het is onoverkomelijk dat er bij een aanwezigheid van een
paar duizend soldaten dingen gebeurden die niet door de beugel konden. Dit zien we
weerspiegeld in de vele klachten van de inwoners en in de vele verzoeken tot verlichting van
de lasten of tot bestraffing van de misdadigers. Algehele plunderingen of muiterijen vonden er
echter niet plaats, zodat we ons in onze zoektocht naar eventuele misdaden hebben moeten
richten tot kleine vergrijpen zoals het stelen van lammeren, het stelen van meubels, etc. Pas
kort na de val van Antwerpen zal er een eerste echte muiterij plaatsvinden (de muiterij van de
Waalse soldaten) en kunnen we voor het eerst spreken van een ordeloze bende muitende
467
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soldaten, waarvan de onschuldige dorpelingen het eerste slachtoffer zullen zijn. Tijdens het
beleg werden de vergrijpen goed aangepakt. De hoogbaljuw ontving de klachten en trachtte
de officieren ervan te overtuigen de soldaten in kwestie te straffen.

c. Demografische gevolgen
De oorlog zou een zware tol eisen. Het doorsteken van de dijken zou een gedeelte van het
Land van Waas onder water zetten en zou zware gevolgen hebben voor de dorpen in het
overstroomde gebied. Het verlies van grote hoeveelheden poldergronden ten gevolge van de
overstromingen en de voortdurende invallen in het Land van Waas door vijandelijke troepen
lagen aan de basis van het feit dat rond 1585 de bevolking vermoedelijk met 40% was
gedaald, met als gevolg dat omstreeks 1600-1610 het Land van Waas maximaal 24.000
inwoners telde.476 De ontvolking in de dorpen was groot en de resterende inwoners kampten
met grote armoede. Van alle keurdorpen kwam enkel Belsele met beperkte schade uit de
strijd.477 De grotere gemeenten, Lokeren en Stekene, hebben het zwaarst te lijden gehad onder
de vele daden van muiterij en de financiële lasten, maar zij hadden tenminste nog enige
inwoners na de oorlog. De polderdorpen waren bijna allen verlaten en verwoest. De
rekeningen van Eksaarde, Kieldrecht en Verrebroek bleven onbetaald, door de ‘destructie
ende depopulatie vande zelve prochies’.478 Kallo was bijna enkel bevolkt door de soldaten die
de sterkten aldaar bewaakten, en die met de overgave van Antwerpen in zicht, dreigden met
muiterij. Het aantal inwoners dat het fel ontvolkte dorp nog restte, vluchtte om hun
bezittingen die ze nog hadden te beschermen.479
Het beleg zou dus diepe sporen in de kasselrij nalaten en deze zouden in de decennia die er op
volgden, niet verbeteren, integendeel. Het Land van Waas bleef belast met logementen van
soldaten, de poldergebieden bleven overstroomd en de kasselrij werd regelmatig
binnengevallen door de vijand vanuit het noorden. De bevolking was oorlogsmoe. Tijdens het
beleg van Antwerpen stonden de inwoners niet vijandig tegenover de Spaanse soldaten, maar
waren ook niet opgetogen met de logementen van de soldaten. De meesten waren niet voor of
tegen de eventuele val van Antwerpen. Ze wilden vooral zelf overleven en ze probeerden er
zo snel mogelijk voor te zorgen dat de soldaten zouden vertrekken. Bovendien werd hun
attitude en de hulpvaardigheid tegenover de soldaten voor een deel bepaald door het
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hoofdcollege die de bevelen uitdeelde en de gemeentebesturen taken oplegde. Wie niet in de
problemen wou komen, volgde de bevelen van de besturen op.
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8. Besluit
We stellen vast dat de rol van de kasselrij Land van Waas in het beleg van Antwerpen vrij
groot is geweest. Eerst en vooral was de kasselrij van enorm strategisch belang. Aan de
Brabantse zijde werd Antwerpen gekenmerkt door sterke fortificaties. De stad langs die zijde
aanvallen, was, met de middelen die Alexander Farnese had, zo goed als onmogelijk. Aan de
andere zijde van de stad lag de Schelde. De rivier was een enorme troef, omdat ze breed
genoeg was om de vijand te beletten de stad langs deze zijde aan te vallen en omdat bij een
eventuele omsingeling de stad steeds kon bevoorraad worden door schepen uit het Noorden.
De sleutel tot de overgave van Antwerpen lag dan ook bij deze rivier. Antwerpen rechtstreeks
aanvallen was immers geen optie en om de tactiek van uithongering en omsingeling succesvol
te hanteren, moest de Schelde afgesloten worden. Daarom was het Land van Waas strategisch
zo belangrijk. De kasselrij lag namelijk precies tegenover Antwerpen aan de Schelde. Als
Farnese de Schelde zou proberen te sluiten, dan kon dit enkel vanuit dit gebied. Door forten te
bouwen op de oevers van de Schelde op het grondgebied van de kasselrij kon de bovenloop
van de rivier afgesloten worden, zodat Antwerpen alle communicatie verloor met Brussel,
Gent, Dendermonde en Mechelen. De latere schipbrug zou de monding van de Schelde
afsluiten en de stad isoleren van de Hollandse en Zeelandse hulp. Het Land van Waas zelf
blokkeerde eveneens het landverkeer tussen Gent en Antwerpen, en lag bovendien centraal
tussen Antwerpen, Gent, en Dendermonde, drie steden die Alexander Farnese in 1584 trachtte
te veroveren. De bezetting van het Land van Waas was daarom een belangrijke stap om zijn
hoofddoel te bereiken: de grootste Vlaamse en Brabantse steden veroveren.
Het Land van Waas was voor Farnese niet enkel van strategisch belang. “C’était un pays
riche en pâturages, ou ses soldats trouveraient en outre de quoi se nourir
convenablement.”480 De kasselrij had nog niet veel geleden gedurende de oorlog, en had dus
vele reserves te bieden. We toonden aan dat de soldaten, zeker in de jaren 1583-1584,
intensief bevoorraad werden. De rekeningen in verband met de leveringen tonen een
vruchtbaar land. De soldaten kregen er immers, naast bier en brood, ook vlees, kaas, erwten,
eieren en boter. Er werd bovendien ook voor haver, stro en hooi gezorgd om de paarden te
verzorgen. In tijden van oorlog was een plaats met deze verscheidenheid aan goederen
moeilijk te vinden. De dorpen en het hoofdcollege waren verantwoordelijk voor deze
bevoorradingen en leveringen. Het Land van Waas was voor Alexander Farnese daarom een
ideale plaats om zijn soldaten te legeren. De soldaten zouden, ondanks een strenge winter,
480
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degelijk onderhouden kunnen worden. Het was dankzij de inzet van hoofdcollege en de
hoogbaljuw, Servaas van Steelant, dat deze bevoorrading goed werd geregeld zodat Farnese
zich weinig zorgen diende te maken over de aanvoer van de levensmiddelen. Dankzij de
uitstekende medewerking die van Steelant aan Farnese verleende, droeg de prins veel taken
over aan de hoogbaljuw. Zo besliste deze, al dan niet in overleg met Farnese, waar de
compagnieën gelegerd werden en of ze moesten verhuizen. Verder verdeelden de hoogbaljuw
en de schepenen de lasten naargelang de financiële draagkracht. De inkwartiering woog
uiteraard zwaar op de bevolking, maar wanneer een dorp niet kon voldoen aan zijn plichten in
het onderhoud van de soldaten, beval het hoofdcollege dat een ander dorp (meestal de
omliggende dorpen) het noodlijdende dorp te hulp moest komen.
Tenslotte speelde het Land van Waas een belangrijke rol bij de bouw van de forten, de
versterkingen en de schipbrug en bij het graven van het kanaal. We zagen dat de schipbrug
een onmisbare factor was om Antwerpen op haar knieën te dwingen en dat het kanaal
onmisbaar was om de schipbrug te vervolledigen. Deze twee zijn vooral dankzij de mankracht
van de inwoners van de kasselrij tot stand gekomen. Het kanaal werd door ongeveer 600
pioniers gegraven, het overgrote deel afkomstig uit het Land van Waas. Ook de arbeiders die
hielpen bij de constructie van de schipbrug, waren bijna allemaal inwoners van de kasselrij.
Zonder de hulp van de bevolking, en vooral zonder de medewerking van het hoofdcollege,
zou het kanaal misschien nooit gegraven geweest zijn, of alleszins niet zo snel, en zou de
schipbrug misschien nooit op tijd zijn afgeraakt. De klok tikte immers, want Alexander
Farnese kampte met een groot geldtekort (zoals ook de meeste legerleiders voor hem).
Wanneer dit geldtekort te groot zou zijn geworden, en de soldaten zonder loon uiteindelijk
zouden gemuit hebben, zou hij verplicht geweest zijn het beleg op te breken, en zou hij er niet
in geslaagd zijn Antwerpen te veroveren. Dankzij de snelle afwerking van het kanaal en de
schipbrug heeft hij de omsingeling van Antwerpen kunnen vervolledigen en zo definitief de
strop rond Antwerpen strak kunnen trekken. Het materiaal dat nodig was voor de schipbrug
werd eerst en vooral binnen de kasselrij zelf gezocht. Er werden veel bomen gekapt binnen
het Land van Waas om de brug tot stand te brengen. Zo haalden we reeds aan dat Melsele het
uitzicht van een boomloze parochie had gekregen. De rest van de materialen liet Farnese
vooral uit Gent halen en via het kanaal aanvoeren. Naast het kanaal en de schipbrug hielpen
de arbeiders uit het Land van Waas ook mee aan de oprichting van verschillende forten en
zorgden ze voor talrijke verstevigingen van de bestaande forten en schansen. Het
hoofdcollege besliste welke dorpen er arbeiders moesten sturen en zorgde ervoor dat dit
eerlijk verdeeld werd tussen de verschillende dorpen. De arbeidskracht en de materialen die
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het Land van Waas leverde voor de Spaanse zaak waren dus belangrijk voor het behalen van
de overwinning in het beleg. Alle arbeiders en materialen uit andere kasselrijen laten
overkomen zou immers veel tijd hebben gevergd en zou de hele zaak flink bemoeilijkt
hebben.
Om te eindigen concluderen we dat het Land van Waas zeker een rol van betekenis heeft
gespeeld in het beleg van Antwerpen. Naast het feit dat de strategische ligging van groot
belang was, was de arbeidskracht en de sufficiënte levering van levensmiddelen en andere
goederen onmisbaar, net als de mogelijkheid om de soldaten dicht bij Antwerpen te legeren in
een gebied dat nog vele voorraden kende en waarin het hoofdbestuur hen goedgezind was.
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Bronnen
a. Onuitgegeven bronnen
1) Algemeen Rijksarchief Brussel
Audiëntie:
-nr. 179: Brieven van Filips II, 2 mei 1583 – 20 maart 1584.
-nr. 187: Brieven van Filips II, 16 januari 1582 – 23 december 1583.
-nr. 188: Brieven van Alexander Farnese aan koning Filips II, 2 januari 1584 – 31 december
1585.
-nr. 586: De reconciliatie van Antwerpen, 1585.
-nr. 1253/3: Een brief van Pieter-Ernest van Mansfelt aan Alexander Farnese, 5 mei 1584.
-nr. 1786: Brieven gericht aan de Collaterale Raden, 1578 – 1592.
-nr. 1789: Verzameling brieven, 1578 – 1592.
-nr. 1819/1: Brieven van Pieter-Ernest van Mansfelt aan Alexander Farnese in 1585.
-nr. 1827/4: Brieven van Servaas van Steelant, 1583 – 1592.
-nr. 2778: Verzameling militaire brieven.
-nr. 2851/5: Verzameling brieven van Alexander Farnese.

Rekenkamer:
-nrs. 50429-50431: Drie rekeningen over de bevoorrading van levensmiddelen aan het kamp
van Alexander Farnese, 1584-1585.
-nrs. 50432-50433: Twee rekeningen over de bevoorrading van levensmiddelen, 1584-1586.

2) Rijksarchief Beveren
Hoofdcollege van het Land van Waas:
-nr. 134: Memorieboek van hoogbaljuw Servaas van Steelant voor de periode 1 november
1583 tot 17 december 1585.
-nr. 579: Rekening voorgelegd door Karel de Hertoghe van de bevoorrading van de soldaten
en de lonen van de commissaris-generaal en verschillende kapiteins, officieren en anderen in
1584.
-nr. 1450: Verzameling militaire rekeningen.
-nr. 1761: Een register gehouden voor de inschrijving van de levering van levensmiddelen aan
Spaanse soldaten, daterend van 28 oktober 1583 tot 27 mei 1585.
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-nr. 1831: Rekening voorgelegd door Servaas van Steelant van het onderhoud van de soldaten
in het Land van Waas van 1 november 1584 tot 31 maart 1585.

3) Rijksarchief Gent
Staten van Vlaanderen:
-nr. 108: Resolutieboek van de Staten van Vlaanderen van 1583.

4) Stadsarchief Sint-Niklaas
Oud Archief:
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