
Bossche hartstochten 
Liefde en geweld i n  d e  Tacht igjar ige O o r l o g  

De Opstand en de daarop volgende Tachtigjarige Oorlog 

(1566-1648) brachten Nederlanders en Spanjaarden veel- 

vuldig met elkaar in contact. Vaak betekende dit een botsing 

van twee culturen. Zeer boeiend zijn dan ook de kronieken 

en verslagen geschreven door Spaanse oficieren over wat 

hen in 'Vlaanderen' overkwam. 

Zo schreef kapitein Alonso Vazquez: 

De bewoners oefenen grootendeels het beroep van  
koopman uit, zij  z i jn echter bijkans allen bedreven 
i n  het hanteeren van wapenen, want de jarenlange 
oorlogen hebben hen tot ewaren, dappere soldaten 
gemaakt. De ondeugd van het onmatig drinken 
berooft hen echter vaak van het redelijk gebruik van 
h u n  verstand, en het is te betreuren dat een zoo 
dicht bevolkt en rijk land, als straf onzer zonden, 
van God aJVallig is geworden an der ketterij [= het 
protestantisme] deelachtig is, en ongehoorzaam aan 
zi jn rechtmatigen heer en vorst [= de Spaanse 
koning en heer der Nederlanden Philips n].' 

Goede kooplui, goede soldaten ook, maar drank- 
zuchtig, genegen tot 'ketterij' en ongehoorzaam aan 
hun wettige vorst. De drankzucht viel de Zuid-Euro- 
peanen vaker op, maar ook van Duitsers en Engel- 
sen werd dit beweerd. De Spaanse soldaten waren 
gevreesd. Als het moest en als de soldij betaald 
werd gingen zij voor hun koning, 'el rey', door het 
vuur. Zo waadde een Spaanse eenheid in 1576 door 
het diepe water van de getijdegeul, de Zijpe in Zee- 
land om het eiland Schouwen te kunnen bereiken." 
Doelwit was de stad Zierikzee die na een zwaar 
beleg werd ingenomen. De Spanjaarden hadden 
een hekel aan het hier heersende klimaat: te koud 
en te nat. De Spaanse officieren, meestal Castiliaan- 
se edelen, vielen vooral op door hun arrogante Spaanse militairen. Een tegeltableau begin i7e eeuw. 



gedrag. Nu keken ook de Nederlandse edelen neer 
op het volk dat in hun ogen uit domme boeren en 
onbetrouwbare burgers bestond, maar de Spaanse 
'hidalgos' sloegen werkelijk alles. 
Net als gewone mensen werden deze heren echter 
ook wel eens verliefd op de vrouwelijke, vaak blonde 
en rijzige noorderlingen. Een voorval dat plaatsvond 
in het jaar 1598 laat zien dat de Bossche vrouwen 
ook niet voor de poes waren. Het gevolg was wel 
een klein drama dat op typisch katholieke wijze 
werd opgelost. Het verhaal is te vinden in die Chro- 
nijcke der Stadt ende Meijcrije v a n  's-Hertogenbosch, 
ook genaamd de Kroniek van  Sint-Geertrui. Dit hand- 
schrift werd door de abdij van Berne aan het Stads- 
archief in bruikleen gegeven en is in 2001 uitgege- 
ven. De schrijver van de kroniek hanteert een een- 
voudige stijl met korte zinnen en veel tegenwoordi- 
ge deelwoorden die door middel van de woorden 
'en' en 'toen' aan elkaar worden gebreid. In parafra- 
se luidt het verhaal als volgt.3 

In het jaar 1598 op 12 juli is alhier een jammerlijke 
zaak voorgevallen. Een kapitein genaamd don Ber- 
nardo, een Spanjaard hier in garnizoen liggende en 
uit eten gaande in de gewone stadsherberg in het 
huis Den Engel op de Markt; de hospes genaamd 
Wynand van Caam, die een zeer schone nochtans 
eerbare dochter had, genaamd Johanna, oud onge- 
veer 18 jaar; de kapitein was zeer verliefd op deze 
dochter; de kapitein met de vader aan tafel gezeten, 
vroeg de dochter ten huwelijk; de vader weigerde 
hem dit zeggende dat zij geen partij voor hem was 
en bovendien nog te jong; en aangezien zijn echtge- 
note dood was, moest de dochter hem in zijn ouder- 
dom bijstaan; de kapitein deze motieven horende 
werd zeer verstoord, bleef tot het allerlaatst aan 
tafel, kreeg krakeel [= ruzie] met de hospes en joeg 
hem de kamer uit; de kapitein vatte de dochter, die 
haar vader wilde helpen, en sloot de kamer toe, al- 
waar hij haar verkrachtte; de dochter nam dit zeer 
ter harte en besloot de kapitein om het leven te 
brengen; de kapitein, zo brutaal was hij wel, is 
's avonds weer komen eten; toen zijn sergeant bij 
hem aan tafel kwam en hem het commando oftewel 
het wachtwoord in zijn oor luisterde4 nam de doch- 
ter een mes en stak hem door het hart, zodat hij van 
zijn stoel dood op de aarde viel; de dochter is gaan 
lopen [= gevlucht] en is later in het klooster van de 
Zusters van Orthen gegaan en daar heeft zij haar 
leven met veel boetedoening volbracht. 

De vader vond 18 jaar nog te jong voor een huwelijk 
met een edelman en bovendien, zij moest straks 
voor hem zorgen, dus bleef ze maar gewoon thuis. 

Cerard ter Borch, ' M e i j e  en oflcier: ca. iGG3. 

(Museum Het  Louv~e, Parijs) 

De kapitein beschouwde de weigering als een bele- 
diging en ontstak in woede. Op de verkrachting 
volgde een even drastische reactie: nog diezelfde 
dag stak zij de man die haar onteerd had dood. 
Daarop volgde een intrede in een in 's-Hertogen- 
bosch bekend klooster. Over ingrijpen van de justi- 
tie vermeldt de kroniek niets. Vermoedelijk voelde 
justitie zich niet geroepen om hier tussenbeide te 
komen omdat de ontering gevolgd was door een 
doodslag, waarna de langstlevende de consequentie 
trok uit haar daad. De zaak was daarmee opgelost, 
beide partijen hadden hun deel gekregen en vol- 
gens de opvattingen van die tijd hoefde de overheid 
dan geen actie te ondernemen. 

Noten 
I J. Brouwer, Kronieken van Spaansche soldaten uit het b@% van 

den Tachtigjarige Oorlog (Zutphen 1933) 89. 
z Een uit het Spaans vertaald relaas over dit huzarenstukje in: 

J. Brouwer, Kronieken, 238-251. 
j Kroniek deel 11, blz. 5-6. De tekst is door mij omwille van de 

leesbaarheid gemoderniseerd waarbij ik ernaar gestreefd heb 
het idioom zoveel mogelijk te behouden. 

4 In het handschrift staat 'luijsterende'; het is verleidelijk te ver- 
onderstellen dat hier 'fluisterende' moet staan, maar het kan 
ook zo gelezen worden dat de sergeant zijn oor te luisteren 
legde bil zijn meerdere die hem het voor deze nacht geldende 
wachtwoord meedeelde. 




