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Was getekend: Verdugo?1

Leeskring Paleografie

Na de oorkonde die we vorige keer bespraken in Land van Lochem, en die ons toegezonden was 
door de heer Letwory, bleef ik nieuwsgierig en besloot eens op te bellen2. ”Hebt u nog meer over 
Lochem?”  “Nou”, was het aarzelende antwoord, “ik heb nog wel ergens een stuk in het Nederlands 
gezien dat onderschreven was door Verdugo.” De adem stokte me in de keel. Verdugo! De Spaanse 
bevelhebber tijdens het beleg van Lochem in 1582? Francisco Verdugo, Franciscus voor de katho-
lieken, en Verdugo, beul, voor de protestanten? Dat moest ik zien. 

Dat was dus een tegenvaller! Het ging niet om Francisco, maar Guil-
lermo Verdugo. Wie was dat nou weer? Gelukkig stelt Guillermo  zich 
voor in de eerste regel van het document. In juli 1612 was Don Guil-
lermo de Verdugo Raedt van Oorloge van zijne majesteit de koning 
(van Spanje) en kapitein van een compagnie Spaanse lansiers. Geen 
kleine jongen. De raad van oorlog was, in de tijd waarin deze termen 
ontstonden, een soort generale staf van de toenmalige koning van 
Spanje. Dat was in 1612 Filips de Derde, door Britse historici3 wel 
beschreven als “een beroerde koning” en “een onbeduidend mannetje”. 
De enige reden waarom we Filips de Derde zouden kunnen kennen  
is omdat hij het Twaalfjarig Bestand sloot. En Verdugo was ook nog 
kapitein bij de Spaanse lansiers! 
Lansiers waren de zwaarste vorm van cavalerie die in Nederland ope-
reerde. Ruiters met lansen en in onze ogen middeleeuwse harnassen. 
Bij het origineel van de tekst van het Wilhelmus staan drie lansiers ge-
tekend. Die harnassen waren bedoeld als bescherming tegen musket-
kogels en de lansen om voetvolk mee te prikken. Iedereen die weleens 
van een paard gevallen is begrijpt dat het nog niet zo eenvoudig is om 
zo’n lang ding vanaf het zadel te hanteren. Dat vergde veel oefening. 
Lansiers waren dan ook vaak jonge edellieden, waar de legerleiding 
zuinig op moest zijn. Ze werden meestal gebruikt om paard en wa-
gens te begeleiden of om valstrikken te zetten. En ze stonden vooraan 
als er iets officieels moest gebeuren. Een overgave van een stad accep-
teren, bijvoorbeeld. Of de tekst van het Wilhelmus begeleiden!4

1 Met dank aan Jachin Letwory, Maran Olthoff en  Focko de Zee.
2 Paleografische leeskring, “Lochem speelt een rol in de nationale geschiedenis.” Land van Lochem, 17(2018)3, 5
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_III_of_Spain
4 Door Onbekend - Scan from the original work at the Koninklijke Bibliotheek België (Kon. Bibl. hs. 15662), Publiek 
domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?currid=24555911
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Kortom, kapitein Guillermo was dus geen kleine jongen. Beter dan Francisco, die, zo wil het verhaal, als stal-
knecht bij de Graaf van Mansfelt begon en later diens dochter trouwde. Oké, dat was een verhaal uit de negen-
tiende eeuw, ook bekend als het tijdperk van de romantiek. In werkelijkheid nam vader Francisco dienst als 
piekenier en vocht hij zich letterlijk omhoog. Hij werd heel populair bij Margaretha van Parma door de hard-
vochtigheid waarmee hij de calvinistische ketters behandelde. Zijn eerste grote functie was stadscommandant 
van Haarlem. Daar pikte hij een Nederlands meisje op, Esther van Dijk. Ze kregen een zoon en dat was Guil-
lermo. Geen wonder dat Guillermo goed Nederlands sprak!5

Francisco
Niet zo romantisch, maar wel verhelderend. Guillermo is dus de zoon van Francisco, geboren in 1574. Pas na 
diens geboorte maakt vader Francisco de bliksemcarrière, die hem uiteindelijk stadhouder van Friesland en 
Groningen maakte. Heel gelukkig was die loopbaan niet: Francisco had moeite om zijn soldaten te betalen 
en los daarvan was zijn tegenstander, Willem Lodewijk van Oranje, de broer van Maurits, een uiterst gewiekst 
veldheer. Verdugo zat voortdurend in het defensief en om zich te verdedigen tegen critici aan het Spaanse hof 
schreef hij een soort dagboek. Daarin wordt ook het beleg van Lochem beschreven.6
Omdat Francisco geen geld had om zijn troepen te betalen concentreerde hij zich op de voor hem essentiële 
aanvoerroute naar het zuiden. Dat had het voordeel dat de troepen in Gelre van het land konden leven en dus 
het gebrek aan soldij minder nijpend was. Onderdeel daarvan was dat er een eenheid benoorden Lochem 
kwam te liggen om daar het huis van een edelman te beschermen. Hij zegt niet wie. De troepen daar verhinder-
den de bevolking van Lochem om het graan te oogsten. En zo kwamen ze erachter dat Lochem weinig voor-
raden had. Dat draaide uit op het beleg van Lochem in 1582, al had Verdugo daartoe helemaal geen opdracht 
gegeven. Maar die liet zijn troepen begaan. Vanuit Lochem lag de weg naar Keulen open en daarmee de route 
naar Italië, waar de Spaanse troepen en ook zijn geld vandaan moesten komen. Ook vanuit Groningen had men 
belang bij een handelsroute naar het zuiden. We weten allemaal hoe dat afliep: de Staatsen verdrongen Ver-
dugo en zijn Spanjaarden bij Lochem. Het punt is dat de Staatsen zich realiseerden dat zonder Lochem Zutphen 
en Deventer niet te verdedigen vielen. Verdugo kreeg dus onverwacht een overmacht over zich heen en moest 
zich wel terugtrekken, ook al omdat hij geen versterking kreeg en geen geld. 
Maar bij het Spaanse hof werd de Lochemse kwestie Verdugo erg kwalijk genomen. Hij had niet zomaar, zonder 
toestemming, een belegering mogen beginnen, vond men. Het was zijn schuld dat Spanje er zo slecht voor 
stond. Dat is de reden dat Francisco Verdugo zijn memoires schreef. Had men hem geld gestuurd of troepen, 
dan was het allemaal heel anders gelopen. Nu behielden de Spanjaarden slechts Groenlo, Oldenzaal en Lingen. 
Maar het is leuk om zijn kant van het verhaal te horen. Of het ook echt zo gegaan is? Het is een tijd waarin de 
snelle beslisser nog wel eens grote winsten kon behalen. Misschien heeft Verdugo inderdaad de verleiding niet 
kunnen weerstaan..

Guillermo
Een generatie later verging het Guillermo Verdugo niet veel beter. De Spaanse veldheer Spinola nam hem in 
1605 mee op zijn veldtocht, die dezelfde route volgde: Lingen, Oldenzaal, Lochem... 

En dan doet Guillermo voor het eerst van zich spreken: Spinola liet een garnizoen van 1500 man achter in 
Oldenzaal en benoemde Guillermo Verdugo tot commandant ervan. Maurits schreef intussen aan de Raad van 
State dat hij geld nodig had om Doesburg, Zutphen, Grol en Bredevoort te versterken, een boog van vestingen 
om Oldenzaal en Lingen. Hij schreef ‘Dat dit kwartier in het bijzonder het aambeeld is, waarop de oorlog thans 
gesmeed wordt’.7 Spinola onderschepte de brieven van Maurits, maar dat schrikte hem niet af. Hij besloot Brede-
voort bij verrassing in te nemen. 
Dat klusje werd aan de jonge Guillermo opgedragen die zijn troepen met een boog om Groenlo voerde en in 
de buurt van Bredevoort zijn tenten opsloeg, in afwachting van Vastenavond. Om Bredevoort te verrassen had 
hij de hulp ingeroepen van een Franse petardier, Du Terrail, een vuurwerker, zoals dat in het Nederlands heet. De 
Fransman meldde zich in het schemer bij de poort, riep de wacht en zei dat hij achtervolgd werd door Spanjaar-
den omdat ze een Spaanse officier gevangen hebben weten te nemen. Snel, open die poort. Dit is een tijd dat 
er nog geen uniformen gebruikt worden: al die buitenlandse soldaten leken op elkaar.

5  Jan van de Broek, Voor God en mijn koning: het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en 
gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595), uitgeverij Van 
Gorcum, 2009.
6  Van den Broek, Voor God en mijn koning, 119.
7  Brief van de gedeputeerden van het Graafschap Zutphen aan de Staten Generaal. ARA, toegang 1.01.04 Inv.nr. 
4912 Gedateerd 6 februari 1606 Ontvangen 21 februari 1606: Dat dit quartier insonderheit het anbelt is, daerop die orloghe 
altohans gesmedet wort.12
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De wacht was bijna overtuigd, maar vond dat die vreemde snuiters wel erg dichtbij kwamen. Dan, voor hij iets 
kon doen, ontplofte een springlading en de poort sloeg open. Guillermo en zijn Spanjaarden raasden de stad 
in, waar de nietsvermoedende burgers carnaval vierden, met de nodige glaasjes. Daarop volgde het gebruike-
lijke bloedbad.8
Bredevoort, ten zuiden van Oldenzaal, bestond in die tijd uit een stadje naast een kasteel, van elkaar geschei-
den en omgeven door grachten. Zoals Maurits had geschreven aan de Raad van State waren er plannen om de 
stad beter te versterken. Op dat moment werd er aan de ophaalbrug naar het kasteel gewerkt. Daar lagen dus 
wat planken voor wie het kasteel in wilde. Het was een klein kunstje om die planken in het water te schoppen. 

8  Staatkundige historie van Holland, 28e deel, Amsterdam 1770, 74-77

Het aambeeld van de oorlog; vanuit Oldenzaal (rechtsonder) rukt Spinola op. Maurits versterkt Zutphen, Doesburg, Grol en Bredevoort.

Land van Lochem
 2019 nr. 3



Land van Lochem
 2019 nr. 3

Dat stuitte de Spaanse opmars. De jonge Verdugo had geen andere keus dan toch maar een soort beleg te 
beginnen. Hij liet midden in de stad een schans opwerpen om te zorgen dat niemand meer het kasteel uit kon 
komen, maar de Staatsen in de omgeving schoten de belegerden te hulp. 

Guillermo’s troepen zaten in de stad, zijn kanonnen beschoten het kasteel, maar dat was nog in Staatse han-
den. Troepen werden er per schip heen gebracht en Bredevoort zelf werd belegerd door Gerard van Warmelo 
en ritmeester Batenburg uit Groenlo. Ze stuurden een soldaat met een mand eieren de stad in en ontdekten zo 
dat Verdugo aan alles gebrek had.9 Net als zijn vader destijds bij Lochem, zat hij in de val! Guillermo besloot te 
gaan onderhandelen. De Staatsen wisten dat Spinola met een stevig leger in de buurt was. Ze lieten de Span-
jaarden gaan, in ruil voor de krijgsgevangenen die Verdugo naar Oldenzaal had gestuurd, maar die hij nu weer 
terughaalde. Guillermo kwam er genadiglijk vanaf, hij mocht zelfs meenemen wat hij geplunderd had, maar een 
succes was het niet. 
Spinola zelf deed het overigens niet veel beter. Na wat schijnbewegingen richting Deventer en Zutphen trok 
hij zich terug op Groenlo. Maurits zat hem op de hielen en wilde Groenlo gaan belegeren. Dat is het moment 
waarop ons manuscript betrekking heeft. 
Groenlo was in Spaanse handen en prins Maurits was van plan die stad in te nemen. Spinola stuurde zijn ver-
vanger, de graaf van Solre, op dat moment gouverneur van Lingen, naar Oldenzaal omdat van daaruit Groenlo 
goed bevoorraad kon worden. 

9  Staatkundige historie van Holland, 28e deel, Amsterdam 1770, 75

De aftocht van Guillermo Verdugo uit Bredevoort. Willem Baudartius [Public domain], via Wikimedia Commons
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We zagen het in het vorige artikel al: de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek was een kwestie van paard en 
wagens. Bij het organiseren van dat transport is Guillermo nauw betrokken. Het blijkt niet eenvoudig. De mees-
te eigenaren van wagens in de buurt durfden hun karren niet te verhuren aan de Spanjaarden. Kennelijk had 
men weinig vertrouwen in een Spaanse overwinning. Het lukte uiteindelijk alleen door de wagens uit Lingen 
tegen dubbel tarief door te laten gaan naar Groenlo. Maar zo, met veel geld, kregen de Spanjaarden het toch 
voor elkaar: Groenlo was voldoende bevoorraad om een aanval van Maurits af te slaan. De grens tussen Staats 
en Spaans bleef daarmee door de Achterhoek lopen. Geen oorlog, maar ook geen vrede. Tot jaren later, in 1648, 
de Vrede van Munster gesloten werd.

Tot slot
Francisco en Guillermo hadden het beiden niet makkelijk. Ze waren Spaanse Hidalgo’s, lage adel, die het moest 
hebben van een carrière in het leger. Ze hebben zich beiden op het slagveld bewezen, maar dat nam niet weg 
dat de Spanjaarden aan de verliezende hand waren. Guillermo zal nog van zich laten horen tijdens de slag bij 
de Witte Berg in de Dertigjarige Oorlog, maar bracht het niet tot veldheer zoals zijn vader. Die was goed, maar 
de Oranjes waren beter. 

Bijlage;
Brief Verdugo

Don Guilielmo de Verdugo, raedt van oorloghe van zijne Ma[jestei]t
ende hare hoochedelen , cap[itei]ne van een compaignie spaensche Lansiers cz
certificere midls desen dat alswanneer die Grave van Solre, losselen 
en, werde geadverteert, dat die geunieerde provincieën van 
intentie waren de stadt van Grol inden jare van 1606 te belegeren, 
heeft sich van Linghen op Oldenzeel begeven, als de naeste plaetse 
vande welcke Grol gevuechgelijcke ende metter haest van alles zoude 
connen ende moghen geproviandeert ende versien worden. Ende aldaer den 
Drosten van Sallant ende Twente, als naeste quartieren, bevolen zeker 
aental van wagenen datelijck uuijt te stuijren, om binnen de stadt van 
Oldenzeel sich te vervoeghen, ende aldaer op te laden alderhande provisie 
van ammunitie ende trecken met convoij nae Grol ende want de waghens
van Sallant zoe precise overmidts sommerende ettelijcke van dyen zeven ende acht
mijlen van daer geleghen zijn, nijet als consten, zoe oock allughe onder
des vijandts steden geseten nijet als dorsten compareren, is my dagelijcxs
gebleken dat die Edele manhafte Otto van Egmondt, Ridder ende drost van
Sallandt van den xiij julij aff totte voor[noemde] belegeringhe toe voer die
defaillerende kerspelen andere wagens vande vesterkde huyslieden inde
twente als oock uuijte stadt Oldenzeel in heure plaetse heeft moeten
winnen ende betalen, ende als die oock nijet te becomen als waren, heeft die
wagenen van Linghen op Oldenzeel met amunitie comende, moeten in du
caten ende met dobbel gelt hueren ende verwillighen ons mette voor[noemde] opgeladen
munitien voorts nae Grol te trecken, waervan ick des te beter redenen van
wetenschap can geven overmidts die des voor[noemde] za:? Grave van Solre ( als den
noot zijne ex[ellentie] op andere plaetsen ende oorden was voordelen) mij als doen
als comandeeren binnen Oldenzeel het advanchenikt van de waeghens
ende directie vande amunitie voor[noemd] expresselijcken geenchargeert ende gere
commandeert hadde. Ende want men schuldich is de waerheyt getuygenisse
te geven des versocht zijnde hebbe ick dese met mijn handts onderteekeninge
bevesticht. Actum Brussel den 21 julij 1612
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