Johannus Stakenbroeck (2)
Johannus Stakenbroek was sergeant bij de infanterie in het leger van Prins Maurits.
Hij was betrokken bij het beleg van Grave in de zomer van 1602.
Het is 8 augustus 1602. Onzekerheid troef.
Hoewel we voortdurend vanuit Grave beschoten worden, vorderen we gestaag met de
omsingeling van de stad.
We naderen, via loopgraven (approches), de vestingmuren en treffen voorbereidingen de
stad te bestormen.
Omdat er een ontzettingsleger onder leiding van admiraal Mendoza op komst is, moet er
snel geschakeld kunnen worden met troepen heen en weer over de Maas.
Schipbruggen zijn daarbij een uitkomst.
Volgens geruchten zouden de Spanjaarden Gennep al hebben ingenomen.
Ik werk me in het zweet bij de bouw van de bruggenhoofden aan de noordzijde van de Maas.
Voortdurend onderbroken door uitvallen uit de stad, die me naar de wapens doen grijpen.
Soms wordt de bouw helemaal stilgelegd, zoals vanmiddag.
In de approche van Graaf Willem moet ik te hulp schieten.
We worden onder vuur genomen.
Een kogel uit een musket treft luitenant Hallart recht in zijn gezicht. Hij is niet meer te
redden.
Ik help mee en sleep nog 36 gewonden terug de approche in. Menig arme drommel zal het
niet redden.
Als de rust is teruggekeerd, tellen we 13 doden van de vijand. Wat bruikbaar is nemen we
mee.
Wapens, kleding en zowaar een paar goede laarzen.
Er is vast geen hongersnood in Grave; ze hebben flink wat vet op de botten.
Goed voor de raven en vossen die tegen de avond en in de nacht hun prooi zoeken.
Ik keer terug naar de bouw van het bruggenhoofd.
De boten zijn ingevaren maar de op- en afritten moeten nog versterkt worden.
Bij het ochtendgloren vraag ik luitenant Herema met paarden en karren de stabiliteit te
testen.
Die is goed. Toch zal de schipbrug niet lang dienst doen.
Ik ben nog een paar keer betrokken bij een slag met het Spaanse ontzettingsleger maar op
20 september zal de Spaanse gouverneur Antonio Gonzalez met 1200 overlevenden Grave
verlaten.
Strompelend de stadspoort uit.
Grave wordt definitief ingelijfd bij de Republiek der Verenigde Nederlanden.

