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De Hertog van ALBA, nu m et het oppergezag bekleed, verzuimde geene middelen,156&-.

om aan zjne zending te beantwoorden. Ili
j trachtte niet minder dan de misdadige
of kwade stcden te veroordeelen; den ingezetenen eene goede som gelds af te persen, nadat de voornanmgte schuldigen eene voorbeeldige straf ondergaan hadden; de

koninkljke inkomsten uitdeNederlanden op vasten voettebrengen; en 'sLandsvoorregten in tekrimpen. DeKoningmoest,naarzi
jn oordeel,vopreerstgeenealgemeene
vergiFenis verleenen, opdat de vrees elk gedurig in onrust hield,de steden zich onder-

wierpen aan hetgeen men haar oplepgen wilde, degenen (lie hunne vergri
jpen moesten
afkoopen te aanzienli
jker sommen aanboden, en de Staten zich nietaankantlen tegen
hetgeen ten opzigte der inkomsten desKonings werd voorgesteld. Tevenszou hj zich
bezig houden, om , naar 'sKonings wil, al de Nederlandsche gewesten aan dezelfde

wetten te onderwerpen, ofschoon hem dezetaak zeermoet
jeljk voorkwam (1). Sinds
zi
jne komst wws echter, vooral door de losbandigheid van hetkrjgsvolk, de staatvan
zaken in de Nederlanden derwi
jze verergerd# dat men in Duitscltland meende, dat
ohwxzz zou geroepen worden,om dien teherstellen (;). AXaA zelfgetuigde, dat de
soldaten geene tucht kenden,roofden wat zj konden, en velehunne vanen verlieten
en naar Italid en Spanje,zelfs naarFrankrl
jk trokken (5). Fzrxpsgafniettemin op
(1)crre- dancedepHltlppz 11,T.lI.p.4,5.
(2)suw lémentcvz Areltives& laJfcïm'zd'orange,p.73.
(3)C- ew dance#cpnltlpps 11 T.II.p.3.
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1568- nieuw zi
jne tevredenheid over'sHertogsbedri
jftelkennen,en zond hem een aanzien1576 li
.
.
.
k
t
lken onderstand in geld (1), Evenvplb% njetomluîdeljk, datdesti
jdsaan hetHof
van Madt'
id spralke geweest is, den Kardinaal GRAXVEIZI.
E weder naar de Nederlanden te

zenden,waarvelen hem terugwenschten (2). W athiervan zi
j,nietonwaarschi
jnli
jk-is
't, dat de spanning, de wrevel,het misnoegen, de vrees zelfs, welke in de Nederlan/c4 heerschten, in eenige uitgewekene Edelen den moed ontvlamd hebben om , getrouw
.

aan den stelregel: de Adelf,
çde beschermer der volksvrijlteid, te beproevep,die vri
jhei: te herstellen. Zi
j sloten altllansom '
dezen li
j; een nieuw V
.etbondmetelkqnder,
waarvan dè voli
jverige BREPEROO? ziclzweder aan hethooftlstelde. De hoofdinhoud van
hun verbondschrift komt hierop neder: ))Het was genoeg belkendy met welke gene-

genlleid voor den Koning zi
j ip allqs gehandeM 1-44> ; door eenige kwaadwilligen
eçhter waren hunne daden en personen bi
j hem derwi
jze in een hateli
jltlicht gesteld,
datnu geene gunstofgenade meer voor hen te verwachten was,dewi
jlde Koningzich
naar niets anders wilde regelen,dan naar hetgeen hem door hunne lasteraarsingeblazen

werd. 3len zag dageli
jks,hoedeLandvoogden, Stadhouders'en andere Ambtenaren te
werk gingen,geen acht gevende op Gbd,'sLands voorregten, gewoonten en vri
jheden,
maar a
1een trachtenhe hunnq heerschzucht en gierigheid te verzadigen ten koste van
,1

he!bloed der Nederlanders, wien zi
j den afgrl
jsseli
jksten dood aandeden, hunne goederen verbqurd verklaardea, en hunne kinderen tot den bedelzak bragten, onder voor-

wendsel, dat geen ldnd van een Ketter zi
jn vaders ofmoedersgoed erven ko , zelfs
tot in den zesden graad tne. Op deze wi
jze poogden z.
i
J-ziclzin hetbezitvan alleste
stellen,en anderen vooralti
jd in Letverderfte storten. Z.
J-gaven,watmeer is,openi
li
jk hunnç verwondering te kcnnen, dat men nog eenige landzaten hierlietwonen,
dewi
jldeKoning, eerzi
juitSpanje vertroklten, hun hetgansche Land gegeven had.
Hetbleek alzoo,datzi
j nietgekomen waren,om,geli
jk zi
jaanvAnkeli
jkvoorgaven,de
welvagrgdes Lands te herstellen,maarom die geheelen vooralti
jdtevernietigen,en
*

alle Nederlanders t0t arme en eeuwige slaven te maken. Xen kon ligt bemerken, dat

zj d
.eNederlanden metdefzltffé'
zl,eerti
jdsdoor hen verwonnen,wilden geli
jkstellen.Om
hierin te slagen,tmclztten zi
jdooralle midd
.elen,de voornaamstehoofden,Heerena Edelen, hgndelaars, en alle andere vrome lieden uit te roei
jen, zonderachtte slaan op
de diensten, welke deze enhunnevoorvaderssedertlangdenKoningbewezen lladden ,voor
.

.

wien zi
j den laatsten druppel'van hun bloed en den laatsten penning van hun goed
waagden. Ten bewl
jze hiervan slrektp de Graafvan E.gmond, welke twee veldslagen
voor den Koning had gewonnen, zonder welke de koninkli
jke kroon zoo goed alsge.

(1)cowemondancc deplllLlppc 11,T.II.p.7.
(2)cowemondanceddpnlsppn11,T.II.p.16,17.
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vallen zou zi
l'n, doch door de beide tjverwinningen*den Koning weder op het hooftl is156ygezet. Nu ziet men den dank en het loon, welke Eoàxoxb,als een dief en moordenaar 1576
gevangen genomen,daarvoor ontvangt. Hetzelfde lot heeû den Graaf van Iloorlte getroffen, (lie als een booswicht,welke tienduizend dooden verdiend had,in tle gevangenisis

eworpen, ofschoon hi
j den Koning in den tjd van twaalf jaren overal meer dan een
nederige slaaf gevolgd, al het zi
jne daarbi
j opgezet, en hem oncindig meer andere
diensten bewezen heeft. Hetwas oolk bli
jlkbaarywat zi
j bedoclen,daar zi
j tle achle:gcblevene Edelen met den Graaf van Aremberg naa: Frankri
jk ter slagtbank gezonden
hebben, om alzoo Nederland te beter en ongestoorder te kunnen bezitten.De Hecr irall

Montigny,naar Spanje gereisd,in hetdenkbeeld den Koning eene aangename dienstte
bewi
jzen,wasaldaarinsgeli
jltsgevangen gehouden,zonderdatmen weet,ofhi
jtloedof
levend is. Schoone vergelding voor alzi
jne getrouwe diensten! God weet, hoe mell
met den Xarkgraaf van Bergtn gehandeld heeft, wiens nagelaten goederen aangesla-

en en metzi
jn huis aan een Spanjaard gegeven zi
jn. Xen zegt,datdit'sKonings
wil is. Om nu niet te sprelken van z0o vele Heeren en Edelen, die tlen Koning

veelvuldige diensten bewezen hebben, maarnu verjaagd,gebannep en van hunne goederen ontzd zijn, alles onder schi
jn van godsdienst, zoo als deze lasteraars voorwenbez
den', maar van welke zi
j niets itten, ten ware odslastering, tlieveri
j, vrouwenschennis, het vermoorden van vrome lieden, of t
lergeli
jlke gruwelen en booshedenj in
'
welke zi
j allen genoegzaam volleerde meesterszi
jn
%, voor godsdienstmoesten gehoutlen
worden.W elke hoop ,troost, of uitzigt was er dan hnger te verwachten? W at anders,

dan datzi
jdageli
jlksmeer en meerin wreedheid en boosheid zullen toenemen, ten zi
j
daarin door zulke middelen voorzien worde, als God in Zi
jne genade daartoe za1bcschiklken, en waaraan men nietbehoortte twi
jfelen, aangezien de zaaltderNederlan(lers voor Ged en menschen opregt, goed en regtvaardig is. Dit alles in overweging

genomen en in het bi
jzonder, dat G0d hun geen kleinerhartgegcven heeftdan aall
hunne voorvaders,*die 'sLands rust en vri
jheid alti
jd beschermden, oordeelden de
Edelen zich insgeli
jlks daartoe verpligt. Zi
j lkonden niet nalaten voor hunne eer, ter
bescherming van vrouw en ltinderen, vooral tot welvaart en veiligheid der gemeenle,
in zulk eene regtvaardige zaak te beproeven, wat de kleine magt konde uitrigten, die

hun nog was overgebleven, om Vaderland en vri
jheid te herwinnen en zoo velen bedrukten en verjaagden lieden weder rust cn vrede te verscllaFen. En dewi
jlhiertoe
gelden noodig waren, wilde elk van hen naar zi
jn beperktvermogen, maar uiteen
zuiver en rein geweten, ietsbi
jdragen. Hoeweleene zoo geringe som niettoereikend
zou zi
jn, om kri
jg tegen hunnen vi
jand te voeren, hoopten zi
j nogtans, datde goede
en barmhartige God,door'i
jne genade,hen niet verlaten zou. Hetwas,dachten zi
j,
beter voor zulk eene regtvaardige zaak op hetbed van eer en vroomheid te sterven,

dan a1sverachte slaven te leven. W anneer zi
j zich van bunnen pligtkweten,was voor
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1*8- hen, met God.
q hulp,eeuwige 12 en eertegeljk metde vri
jheid desVaderlandsen
1576 d
e verlossing van alle arme gekerkerden te wachten. Zijtwi
jfelden niet, ofVe vrome
qn regtschapenelieden zouden gaarne,elk naarzi
jnvermogen,hunne eeren hungeweten
hierinbevreigen.Zi
jbaden denAlmagtige,datHi
jdoorZi
jnekracht,hunnezakenzoo
bestieren wilde, datzi
j mogten uitloopen totZi
jne eer en totaller zaligheid.'' De onderteekenaars van dit manneljk vertoog verbonden zich tevenstoteene geldeli
jkebjdrage.HEwoaxK van Brederode beloofde twaalf duizend Karelsgulden, Anoxzr van derAJ,
Axmazcs'
r van ffvc/lfczllrpc/s, nxzbxxzK ran Spzlpy ellt vier honderd, en cnaxsroyFzw

van Liefdael tweehonderd Brabadsche guldens; BIRK van ffcc/fczl honderd gouden kroonen ; w zrrxx '
van Zevenberg honderd Karelsguldens; cluspzxvs van Alburg

twee honderd gulden, met zi
jn persoon, en +. noxsyrlto honderd kroonen, insgeli
jks
boven zi
jn persoon (1). Despoedig daarop gevolgde dood van Bh>rn>mol)s zalweleene
der voornaamste redenen geweestzt
jn, dat(litVerbond zonderuitwerk-ing gebleven is;
xk is nooit gebleken, of de beloofde gelden zi
jn opgebragt,veelmin,h0e zi
j besteed
zjn geworden.
DeRaad van Beroerten zette thansmetverdubbelden i
jver zi
jne werkzanmheden voort.
peze vreesseli
jke regtbank alleen mogtkennis nemen van zaken,welke ook slechts de
minste betreltlting op de beroerten hadden , en van hare vonnissen bestond geen hooger

beroep.Hierdoorbleven alle andere regtbanken,zelfsdeGrooteRaad teMechelen,bi
jna
werkeloos; de Raad van State schorste zi
jne zittingen, en de Hertog riep dikwi
jls en
willekeurig eenige leden daarvàn in zi
jne woning bi
jeen.Elk Nederlander,van watrang
of staat ook, kon voor den Raad van Beroerten gedagvaard worden. W ie verstanég

Fas verscheen niet, en kwam vri
j metverbeurdverklaring zi
jnergoederen en ballingschap;wie zich vertoonde,ofop eene ofanderewi
jze gevatwerd,wasbi
jnazonderred*

ding verloren.Naar de bepalingen van dit geregtshof, door den Koning en het Geloofsonderzoek bekrachtigd, werden voor doodschuldig gehouden alle Onroomsche Leeraars,

hunne aanhangers, begunstigersen toehoorders, wie zi
j ook zi
jn mo#en;allen,die de
wapenen tegen den Koning hadden opgevat;allen,die eenig deel hadden aan het inleveren van smeekschriften tegen het geloofsonderzoek , de bloedbevelen en de nieuwe
K sschoppen; allen, die geuzenliedekens vervaardigd of gezongen, de Calvinistische be-

grafenissen bi
jgewoond, de kerlkschenders niet wederstaan, of gezegd hadden, datde
nieuwe godsdienst ook binnen kort in Spanje opgang zou maken; allen, welke zelfs
den minsten twijfelkoesterden, dat zi
j, die den opstand nietnaar hun beste vermogen

(1)TE wATZR,Ycb.d.Edel.D.Il.b1.109-113.9.lV.bl.60* 7. 0p ditverbondschrift
staatjaar noch dagteekening uitgedruk-t;het moet tusschen de gevangenneming van Eoxowpen
HaOR:E,en hetoverli
jden vo :REPERIIDE waarschl
jnlz
jk in hetlaatstvan 1567,zl
jn opgesteld.
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geweerd hadden,hunne voorregten en vri
jheden verbeurd hadden,en deKoning onthe-15681576
ven wasvan alle beloften,eeden,toezeggingen,hun door hem gedaan;allen eintleli
jk,
welke beweerden, dat de Raad der Beroerten zich naar het oude gebruikeli
jke.regt,
degewoonten en vri
jlleden desLandsbehoorde te schikken,en datmen Gode meer dan
menschen mocst gehoorzamen. Onder deze bepalingep,wel
kein druk zi
jn uitgegeven,
en, naar men wil, in de woning van nz vu tus te Antwerpen gevonden waren,komt

ook nog de volgcnde voor: ))Daarhetkwaad in de Nederlanden, dnor huweli
jken en
verbindtenissen met Ketters. en vertlachte of onrustige personen van alle standen, zeer
was toegenomen, en de oproerlingen zich ook overal dnor vermogende bondgenooten
zochten te versterken, zoo voegde het den Koning,naar geesteli
jke en wereldli
jke reg-

ten, ter bevordering van het oude Christeli
jk geloof in dcze verkeerdheid te voorzien.
De Hertog en de Raad hadden derhalve besloten, bt
j de eerste gelegenheid een bevelschriftafte kondigen,waarbi
j lletieder,van welken rang ofstand oolk,verboden wierd,
zt
mder tocstemming van den Hertog of(liensRaden, voor zich of zi
jne kinderen een

huwelt
jk aan tegaan,op verbcurtevanli
jfen goed (1).'' ALBA wasnietalleen Voorzitter van deze gedrochteli
jlte viersclmar,maar hi
j allcen had eene beslissende, zi
jne
bt
jzitterssleclltseene raadgevende stem ,en allesgcschiedde op zi
jn bevel. De gedingen
tegen de gevangenen werden echter aanvankell
jlt door den gelzeelen Raad of het
gootste gedeelte daarvan, behandeld, en geenedoodvonnissen uitgevaardigd, welke niet

door drie ofvierletlen onderteelkendwaren (2). ln naam desKoningswerd afgekondigd, dat alle schuldeischers dergenen, welke gebannen en wier goederen verbeurd ver-

klaard waren,zich binnen een halfjaarbj den Raad van Beroerten meteen schriûeljk
verzoek moesten wenden,op verbeurte anders van hunnen eisch. Daarentegen werden
de schuldenaars.der veroordeelden gelct, aan hen ,noch aan hunne weduwen en kin-

deren hetverschuligde tevoldoen,op straflb van tweemaaltebetalen (5).
Naarzulkewettenenbepalingen kondenweinigNedcrlandersonschuldigzi
jn,ofongestmft
bli
jven(4).En indcdaad,schrikbarendwasdewerkzaamheidvanden RaadvanBeroerten,
(1) Interrogatoires #îIconseillcr pEsnlo, p.322. BoR,Ilist.d.Nederl. 0prl.D.1. B.lV.
bl.250,251. v.METEREN, Ilist.d.Nederl. Oprl.B.111. bl.53,54. IIOOFT,Nederl.#i.
ç/.B.1:'.
b1. 164, 165. nft
Axo'
l',Ilist. d..RCJ.D.1.b1.466. Vgl.de Stntentiën rc4 AsvA,b1.29,33,36,
210 ,212 ,232 en op onderscheidene andere plaatsen.

(2)Interrogatoires #tI conseiller IlEtltlo,p.322,324. Over de inrigting van den Raad van
Beroerten vindt men een opstel van den Hecr IIACI4ARP in de Bulletins de l'Accx mïe, XYI.II.50,

welk wi
jgeenegelegenheidhadden teraadplegen.
(3)zauPI
STIT,chron.de#d#.T.l1.Liv.lX.p.165.
(4):0R,Hist.d.Sc#crl.0rl.D.1.B-IY.bl.250.
11 DEEL. 5 STVK.
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1508- welkedoor het volk metregtBloedraad genoemd werd. Hun,die van de menigte,welke
1576 dageli
g.ks werd ingedaagd, verschenen wierp nz vaxoAs zi
jne spreulk toe,))over welker
onzin en slecht Lati
jn men zou gelagchen hebben,ware deinhoudnietzoo afgri
jsseli
jk

geweest:'' Kaeretici Jrczcrlfzlf templa, boninihilJczcrlflfcontra; crgp debentpzzlzle,
:

patibulare (1). ))W ien, in alle gewesten,waggeldehethoofd op den halsniet,daar
men zullk eenen voet van regten en regtsvordering volgde?'' vraagt uoor,
r, naar wiens
verhaal,het vangen en spannenvan liedenvan allerlei stand,allerleikunne,allerleiouder-

dom dagell
jksplaatsvond. ))Degalgen,''zegthi
j,))hingeu gerist,de raden,de staken,
de boomen aan de wegen stonden verladen metli
jken, gewurgd, onthalstl, gebarnd;
zoo dat de m enschen nu in de lucht, tot ademschepping bestemd, a1s in een gemeen

graf en woning der overledenen verkeerden. Elke dag had zi
jne deerli
jkheid,en het
bassen der bloedklok9 dat met den dood van namaag den eenen,van zwager of vriend
den anderen in het harte klonk. Aan het bannen, aan verbeurdmaken van oederen
was geen einde. Tilbaar, ontilbaar, 't werd al aangeslagen , en ongeacht het aantal

der schuldeischers, bekommerd gellouden t0t onwaardeerli
jke schade van ri
jken, van
armen, van lkloosters, gasthuizen,weduwen en wezenjdie najaren lang loopens,van
lzun regt en renten verstoken bleven. Het was nogtans eene groote troost, dat de bit-

terste stedelt
jlte overigheden, zelfs van Amsterdam , die zich in alle pleegbare wreedheid uitbundig gelkweten hadden, a1s nog te slappe woeders, als onnutte lknechten be-

schouwd,en beschuldigdmetnaam entoenaam voordezenRaadmoestenteregtstaan (2).1'
En het plegen van aldeze gruwelen droeg 'sKoningsgoedkeuring weg! Herhaaldeljk
betuigde hi
j ALBA, eenen nz vu tus zelfs, zi
jne tevredenheid en toonde daardoor,
hoezeerdezemannen desbloedsin zi
jnen geeslhandelden (5).
24v. ORAxzz, roozwxzm .van Acsçczf9 Blt>rnyrltonz, noolsTmu Ex, crxzxMzoRo en vAx n%>
luouw.
j
tllaan

-

d BERG werden in naam desKonings openlt
lk te Brussel,na yet uejkeu der trompetten,
om' binnen zesweken voorden Hertog van Alba te versclli
jnen en zich tegen
de aanklagte, door den ProcureumGenemal nc moxs tegen hen vi
jfdagen te voren

1568 edaagd,

ingebragt, te verdedigen, op straffe van eeuwigdurende ballingschap en verbeurdver-

klaring van al hunne goederen, bi
j niet verschi
jning. De Prins wordt daarin het
)Hoofd der oproerlingen genoemd,'' en hem voorts te laste gelegd, ))dat l1j getracht
heeft de Regering omverte werpen; dathj de onderdanen van hunnen natuurljken
Heervervreemd,deEdelen opgehitst,zi
jne lluizen te Breda en te Brussettot hunne
(1))DeKettershebbcn dekerken vernield,degoeden hebben ernietstegen gedaan;derhalve
nzoeten allen hangen-'' SRANO'
I',Hist.d.JICJ.D.1.bl.466.

(2)s00I'
T,Nederl.ff9/.B.lY.b1.165.
(3)cowesyondancedePHlslppu 11,T.II.p.10,12.
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oproerigebi
jeenkomsten geleend en aan slt>rnzaobEgeschutgeleverd,'sKonings kri
jgs-11
55
67
+6
volk uit Zeeland geweerd, en werving en geldigting,ja zelfs het bouwen van Onroomsche kerken te Antwerpen toegelaten heeft (1).'' BltEouooz wordt beschuldigd
ltri
jgsvolk aangenomen,de wapenen tegen den Koning gevoerd.
,gelden geheven, en
geesteli
jken en wereldli
jken geplunderd en op brandschatting gesteld tehebben. Behalve
soortgeli
jke punten van aanklagte,werd den overigen vooraltotmisdaad aangeti
jgd,dat
zj tot den aanhang van oRAxzz behoord hadden (2). Deopen brieven van indaging
werden in de heerli
jkheden der gedaagden afgelezen en aan de deuren en portalen der
voornaamste kerken aangeplakt, opdat men geene onbekendheid konde voorwenden.

Toen de beschuldigden .
op den bepaalden tjd nietverschenen, werden alhunne roerende en onroerende goederen in de Nederlanden in beslag genomen. Vruchteloos
ondersteunden de Aartsbisschop van Keulen, de Bisschoppen van Xunster en van Luik,
de Graaf van Bepnenberg, BAhr&.
vxoxT,wom cu xzs, zAx van Nassau en anderen het

verzoek des Graven van Culemborg, dat de termi
jn der dagvaarding nog zes welten
verlengd, lzi
j niet ongehoord veroordeeld, maar hem toegestaan mogt worden, zich'
door gevolmagtigden van de misdaden, hem ten laste gelegd,te zuiveren. De reden

waarom crrulsnlBoRo zelf zich niet kwam verantwoorden, waszi
jne ))vreesvoor li
jfsgevangenis en dewi
jl.hi
j oordeelde,voor zi
jne bevoegde regtersniet gedaagd te zi
jn, daar
hi
j, alvorens van eenige daging gehoord te hebben, ten deele gewoond had en nog
woonde in zjn Lantl van kkrittltem en Pallant,ten deele te Keulen,belzoorende onder
het Duitsbhe Rjlk en geenszins onder het gebied van Spanje. Ook was Culemborg
altt
jdeen regtsgebied geweestvanalleanderegescheiden en aan niemandberoepeljk(5).':
Intusschen werd de Graaf van Buren, rzxz
xps w zruxœx y 'sPrinsen oudste zoon, uit

Leuven getroond (1). Toen -&L,&, k.ortna zi
jne komstin deNederlanden,die stad
bezocht, had lli
j den jeugtligen Graafschi
jnbaar metde meeste minzaamheid ontvaugen en van zi
jnewelwillendheid verzekerd (5). Om dienzelfden ti
jd echter*besloothi
j,
op raad van GRAXVEIZI,
Z en onder toestemming desKonings, rvalx alsgj-zelaar, voor

(1)Covrespondance de pHlslpps 11,'T.l1.p.7. I,E PETIT, chron. de #pl!. T. l1. t'iv. lX.
p. 170, 171. B0R, Ilist. d. Nederl. 00rl. D. 1. huthentieke Stukk. bl. 14 16. Vgl. B. lY.
b1.220. vluLlcs, Epist.ad. HoppEnlnl,p.400.

(2)T= wATtR,Verb.d.Edel.D.IY.b1.241-254. :0R,Ihst.d.Nedert. 0*!.D.1.B.1Jr.
h1.220- 222. scllol'
ls,>'romsvan Pallant,bl.66- 69.

(3)scuol'
EL,FsomsvanPzf/lfznf,b1.69,70 en dealdaaraangehaaldegeschriften.
(4)correspondancedepnlslppr11,T.II.p.10.
(5)ArcltivesdelaJfcgpn dtorange,T.111.p.120- 124.
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15
68- het'e'een oh-txzz in Duitscltland mogtuitrigten,naarspalqiete zendeo
(1). Hetzelftle
1570
j dj
lot z0u oolt de zonen van Eoxoxp en Hooos,
ratrEx getrogen hebben, n eyj dezen ujek

in but'
tscltland,en gencn niettejong geweestwarcn (2). Driewelken na hetindagen
van oaAxzs, zond ALBA den Heer pzl cnxsszv, verzeld door eenige antlere Ede-

S1p3rovk.len en twaalf Hellebardiers, naar Leuvelt, om den Graaf van Buren, wien hi
j dit
Velm1568 tevens in een briefverwittigde, te kennen te geven, dat ))de Koning hem bi
j zich '
in
Spalqiebegeerde,om hem ecnebetere opvoedingtegeven, opdathi
j, in vervolg van
de
n
s
t
a
at
z
o
u
l
t
unne
n
di
e
nen.
'' Dz clAsssx
tP-d, oP lzet voetspoor zi
jnervoorvaderen,
moest hcm verzelteren,dat hi
j gekomen was, niet om hem gevangen te nemen,
maar te geleiden, en hem aansporen, slechts twee kamerdienaars, twee jonkers
(pages),een kok en een rentmcester metzich tenemen. Voortsmoesthi
j 'sGraven
opvoeder(gouverneur) trachtcn over tchalen dezen,ten minstetotin Spanje,tevolen; en de zaalt daarheen sturen, datden tweedcn dag na zi
jne aankomst te Leuven,
rvasx zich op weg naar Antwelpen begaf,en aldaar bi
j.dcn Graafvan Lodron zi
jn
intrek nam. Van daar moesten zi
j zich naar îTiissùlgen begevcn,waareen schip in
gereedheid zou zi
jn,en een vertrouwtlpersoon,om hen teontvangen. Zoodrahi
jdell
Graafzi
jnen lasthad gcopenbaard,mogthi
j hem geen oogenblik uithetoog vcrliezen,
maar zonder dat deze dit bemerlkte,ef er eenigcn overlast door leed. Blmrx betuigde

schrifteli
jl
t tlen Ilertog zi
jnen dank voor 'sKonings gunst, cn verlrok, naar AlzBA's verzekering aan rlLlps,mct hetgrootste genoegen van de wereld (5). Allesgeschiedde
blglkbaarin hetgelzeim , en ditmaaltttle echtheid van hetverhaalnietweinig bedenkeljlt,datz)z vAztoxsden Bestuurtleren derLeuvensche Hoogeschsol, tocn zi
j bi
j deze
daad van geweltl zich over het schenden hunner voorregten belklaagden, toevoegde: ntltt

f.
:çestrospvivilegios(1).TeAlltwerpenwcrdBuaExdoordenGraafvanLodl-on tref15 v. cvmmz
Sprok- f
eli
jltonthaald,en teMiddelbuvg tFffé..
îfzlpczl?)aan de zorgen van noxpEnao D=ctslqxzxzA'
'
v
kelm.

BE q'
oLroo,.een neefdes Hertogs,toevertrouwd,met wien hi
j naarSpanjevcrtrok,
1 v verzeld door zi
jnen opvoeder, cen dienaar en twcejonlters. A1aB& bevalllem den KoLe
n
t
e
ni
ng
a
a
n
,
ui
t
a
c
ht
i
n
g
v
o
o
r
de
di
e
n
s
t
e
n
z
i
j
n
c
r
v
o
o
r
o
u
d
e
r
s
,
me
t verzoek hem aan
lnaand.
.

het Hof te nemen en m et welsdllendheid te behant
lelen, opdat de Nederlanders niet

konden zeggen, dat Spanje hem t0t kerker strekte. De Graaf werd echternietaal'
hetHoftoegelaten. De Koning liet hem zl
jne gelettcrde opvoeding te Alcala voortzet..
(1)CorrcspondaltcedepHlslppE11,T.1.p.595,596,611.T.lI.p.7(2) correspondallcedepllll-lpps 11,T.Il.p.7,13,14.
(3)CorrespondanccdepHlLlppz 11,T.Il.p.11,13.
(4))Nvl
j storen ons niet aan uwe voorregten.'' Apol.v.Avlt.snql l,bijnalt,Ilist.d.Nederl.
oorl.9.II. hutheltt-é'/lfà'k.b1.79.
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ten,en goed behandelen,om in hem lustvoor zi
jne dienstop tev'
ekken(1). DeHeer11
55
67
86
-vwx BAltlzAxxowm werd sedert tot voogd en bestuurder der goederen van den jongen
G.
raafaangesteld,wiensjaarli
jksch inkomen van vi
jfduizend dukaten naarMadrid moest

overgemaalkt worden (2). Op raad van den Graaf van Scltwartzenberg, had omuzx
den Hofmeester zi
jns zoons bevolen,dezen ten eersten naar Duitscltland te zentlen:
doch de brief was te laatgekomen (5). Daarop had hi
jdooreen bode deKoningill
sx-zzkBzz'u verzocht, den Graaf van Buren niet te laten vertrekken, wanneerhi
j E?tgelandmogtbinnenloopen (4). Dezebi
jzonderheid wederlegthetgevoelen vaneenigen,
datden Prinshet opligten van zi
jnen zoon aangenaam zou geweestzi
jn, omdat indien
de Koning meester in de Nederlanden bleef, de Graaf van Buren, als nu gcheel

naar de Spaansche wi
jze opgevoed, ongetwi
jfeld donr de gunst van rxups in het
bezit dcr vaderli
jkeerfgoederen zou gesleld worden; en zoo de zaak tegenovergesteld
itviel,hi
jinzl
jn tweeden zoon MArRxTseendeelgenootvanzgngelukeneenerfgenaam
zi
jnergoederen zou vinden (5).Bovendien moestdePrinsverwachten,datrzlulpswzLrzx
in Spanje aan vcelvuldige gevaren zou blootgesteld zi
jn; en ofschoon diepzinnig staatsman,was hi
j geen ontaarde vader. ))Hi
jhad nooitgedacht,''zegtmen, ))datde Spaanichewreedheid zich zooverzou uitstrekken;hierin misleiddehem zi
jn vooruitzien,dat
hem nimmerteleurgesteld had(6).''Onverk-laarbaarbli
jfthetevenwel,datde Prins,
aanvankeli
jlkalthans,zooveelvertrouwen steldeopde grootmoedigheid derSpanjaarden ten
opzigtevan zi
jnen zoon,en dit nietdced ten aanzien van zi
jne nog zeerjeugdige
dochter(7).W elkeinzigten ORAXJZook mogen bestuurd hebben,metkalmteen berustingverduurdehi
jhetwegvoeren van rzLlpsw'
ILIZEX (8). Iloe zwaardieslag ecllterzi
jn
ltart moet getroFen hebben, mag men besluiten uit de edele bezorgdheid voor zi
jne
gemalin,over wier gedrag hi
j waarli
jlk geene reden had tevreden te zi
jn, en voor
zj
''ne kinderen,wanneerhi
j,doorden Koning van zi
jne goederen beroofd,mogtsterven(9). Hi
jbleefdan ook nietin gebreken,in een briefaan AsBw en denProcurf.llr(1)Covrespo3ldancedeplllsslppr 11,T.lI.p.12,13,14,18,20,21.
(2)Correspolzdalkcede plllslppz11,T.Il.p.21. wtcrExxAn,9.5'1.b1.259.
43)hrcltives(!cla Jfcgnnd'orange,T.111.p.119,120.
(4)Correspondancedeplllslpps 11,T.lI.p.25.
(5)STRADA,deWcll&Belgico,Lib.VII.p.372.
(6)cRors v.pmwsTclclt,in deArcltivesdela Jfaisond'Orczls/c,T.111.p.120.
(7)Ziehiervoor,bl.465,466.
(8)hrchives#cla Jfcgpzd'orange,T.111.p.148.
(9)Arcltivesdclc Maison dlorange,T.111.p.146,147.
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11
55
67
86
- Generaalnv Bols overde indagingvan denBloedraad,voor welken lzi
j,natuurljk,weigerde te verschi
g.nen, in de eerste plaats zich over het ongeli
l.k, den Graaf van Atf-

klagen.
1 v. ven aangedaan, te be

Voorts toonde hi
j de nietigheid der indaging aan, alzoo
Lente-ht
j, een Litl.desDuitschen Ri
jlts en van hetGulden Vlies, op eene andere wi
jze bemaand.

Jg68 hoorde teregt gesteldteworden (1). Over de meigte punten van aanklagt liet de
Prins zich bi
j deze gelegenheid niet uit, maar wederlegde die kortdaarna, op aansporing van den La dgraaf van Kessen, den Keurvorst van Saksen, en zelfs van den
Keizer, in een hoogst m erkwaardig verweerschrift,van hetwelk llvzzltv rAxovz'
r, een

Fr=schman van geboorte, wellte om zi
jn verstand en beltwaamheden door deu Keurvorst van Salvsen aan verscheidene Hoven onder de hand gebruiktwerd,in hetalgemeen

voorden stellergehouden wordt (2). Hijmaaltdarin GaAxvzxms afalsde eerste oorzaalk van de beroeringen in de Nederlanden; werpt verre van zich de beschuldiging,

dat hetVerbond der Edelen metzt
jne voorkennisgesloten werd; dathi
j de werving te
Antwerpen zou begunstigd hebben,daar hi
j integendeqlhetgeworven volk had uiteen
gejaagd; en dat hi
j uit eer- en heerschzucht getrachtzou hebben oproer te stichten,
hetgcen in stri
jd zou geweestzt
jn metzi
jne eigenebelangen, welkevan die desLands
onafscheidbaar waren , wegens de groote goederen, welke Mj in de Nederlanden bezat.
Voortsberoeptlzj zich op dediensten doorhemzelven zoowelalsdoorzi
jnevoorzatenden
staatbewezen,doclzdievergeten ofmetondank beloondworden.lli
j eindigtmetdebede,
datde oogen desKoningsvoor de onschuld zjnervervolgde onderdanen mogengeopend
worden, opdat ten laatste mogtblt
jken, datlletkwaad welk men leed,nietden Ko.

ning, maar degenen, welke dezen tot lliertoe de waarheid verdonkerd hadden, m oest

geweten worden (5). Hooos'
ratvzx en anderen hcbben de indagingen, tegen hen uitgevaardigd,in denzelfden geestbeantwoord (4).
Het was een staatkundige misslag in AIZBA, den Prins van oranje, welke bj zi
jl)
vertrek naar buitscltland verklaard had, zich stil te zullen houden, indien men hem

niet in zi
jne eer en goederen aanrandde, op deze wi
jze te beleedigen, te tergen,ja
zelfs tot wanhoop te brengen. Immers lagen genoegzaa alde goederen desPrinsen

onderhet gebied desKonings;nu zj waren aangeslagen,washi
j van de middelen be(1)tzPETIT, Chron.deH011.T.1I.Liv.lX.p.170-174. son, Ilist. d. Ac#ez'f. 00rL D. 1.
B.lV.b1.222- 224.hutkent.Sfzfàâ.bl.16.

(2)hrcltivesddla Ycï:e d'orange,T.111.p.182,183,185,186.
(3)tc PETIT, cltron.#: Holl.%.II.p.176 191. B0R,Hist.d.Nederl.00rl.D.1.Authent.
& v/tà. b1. 3- 14. Leven rc'z wlsLEx I,D. II.bl.48- 54.

(4)LE PETIT,Chron.de #pll.T.I1.Liv.lX.p.191.
- 194. BoR,klist.d.Fdf/er/.00rl.D.1.
B.IV.b1.224.huthent.Stukk.bl.19- 23.
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roofd,zi
jnen staat,geli
jk totnogtpe,op tehouden en zelfsin debehoeften zjnsge-15
16
58
76zins behoorli
jk te voorzien. Hij zag zich derhalve we1van zelf genoodzaakt, bjde
eerste geschikte gelegenheid zi
jn geluk te beproeven, en zi
jn leed en schade op den
Koning teverhalen. lndien lzj aleenszi
jnepligten mogtovertreden hebben,kwam het
echter veel meer met de belangen van rzups en m et eene goede staatkunde overeen,
dit als door de vingeren te zien, den Prins buiten het Land te houden en, onder het

gerustgenotzi
jnergoederen,inDuitscltlandtelatenbli
jven.Xenmeent,datoltAwzEalsdanin
hetvervolg,uitvreesvoor hetverlieszi
jner groote goederen in de Nederlandenywederhouden zou zi
jn gewortlen, zich met de zaken dier Landen te bemoei
jen. Yan tlit
laatstemoestmen temeerovertuigd geweestzi
jn,daardePrinsreedsd#iltwerf,hetzi
jgoed
e
n
t
e
ve
ns
o
nder
vo
nden
ofkwali
jk gemeend,zi
jn tegenzin in de beendvoering betuigd,
had,,hoe wankelbaar de genegenheid des volks is, en hoe weinig eendragt# moed en
standvastigheid er onder heerschten, nm de zaken wel te beleggen en zich tegen een

magtigen Koning staande te houden. Maar onbezonnen wraakzuchten kwali
jk beraden
overmoedverblindden rzrlpsen ALBA.Xogtde stoflklt
jke ma> van ozuxzz hun geenevrees
inboezemen,zoo veel te meerwaren devermogensvan zi
jnen gee/ teduchten. Zi
jn
verstand, beleid en andere uitstekende hoedanigheden waren hun genoeg bekend; zj
hadden ondervonden,wellten invloed hj op denAdel#deRegenten en Gemeentewistuit
te oefenen, en hoe hoog geachten bemind hj was hj de meeste Nederlanders. Xet
behulp derDuitsche Vorsten#aan welke hi
jvermaagschaptwas9 kondehi
jdaarenboven
ligteli
jk eenelegermagtbi
jeenbrengenrin deNederlanden vallenyen doorzi
jn aanhang
aldaar den Koning veel werks verschaFen. In elk geval,rzLll,s kon zich niet van het

gerustbezitderNederlanden verzelterd houden zoolang oRAxzz leefde (1).
AIZBAjdoor nietsbelemmerd,achtcvolgde met i
jzingwekkenden i
jver zi
jne maatregelen ter tuchtiging der Nederlanders, Spoedig was het sterke kasteel gesticht, om Antwerpen in toom te houden# en waartoe de stad zelve tweemaal honderd duizend kroo-

nen moestbi
jdragen (2). Deberoerten, die eerlang ontstonden,verMnderden hetvoltooi
jen van dergeli
jke sterkten in Groningen, Vlissingen en andere steden; eenigekochten dit af; Amsterdam ,onder anderen ,voor tweemaal honderd duizentl gulden ,onder

being, van Spaansche bezetting bevrjd tebli
jven (5). Destedelt
jkeOverheden moes(1)Leven van wltlzsx l,D.Il.bl.30-33. Ygl.vlGsllEpist.ad.uoppsavx,p.397,en HopURI Epist.p. 157.

(2)Correspondance de pnlslpps Il.T.1.p.592,606.T.1I.p.9,16. STRAPA,de#c#pBelg.
L b.Yll. p. 370. SOR, Ilist. d. Nederl. Oorl. D.1.B.1Y.b1.219. xzx PETIT, Chron.de Sp/t.
T.Il.Liv.IX.p.166. cHAprcvs,Ilist.tyoz.de la guerre de Flandre,Liv.lI.p.63.

(3):0R,llist.d.Nedrl.0prl.D.1.B.lY.b1.260.
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jzich,terstilling derbewegingen,vanharen
1568- ten schrifteljkebewi
jzen overleggen,datzi
1576
Zi
j
s
p
a
rd
en derllalve kosten noch moeiten,om zich
pligtbehoorli
jk gekweten hadden.
vrienden aan het Hof en in den Bloedraad te verwerven (1). Vrees en schri
k en
bangeverwaclltingvervulden aller'
gemoederen. De stilte,gelt
jk tlie van hetgraf,welke
alom heerschte, noemde ALBA ))eene rust zoo als men maar wenschen kan.'' Opschert-

senden toon meldde hi
j tevens den Koning, dat hi
j te Antwerpen eenige Kctters had
laten opligten,die aldaar nimmer zouden terugkeeren (2). En toen de afgevaardigden
der Regering aldaar zich, ter gunste dezer gevangenen, op de overeenkomsten met de

tandvoogdesberiepen,gafhi
j op barschen toon ten antwoord:.))dat ht
j zich over de
stoutheid en onbeschaamdheid der Regering verwonderde, welke het waagde voor Ket-

ters te sprelten eh te bidden; de straf desdoods z0u volgen, zoodra zi
j zich daaraan
weder schuldig maakt:; de Koning zag veel liever het land woest en onbcwoond, dan

er eenen Ketter in te gedoogen (5).,' VerscheideneLandsadvocaten en Pensionarissen
der steden werden op zt
jn bevel in hechtenis genomen, en ondanlts de smeeltschriften hunner bloedverwanten cn de vertoogen hunnermeesters, op de wederregteli
jkste
mjzebehandeld,veeleermishandeld (4). Xr.ztxolvAx nzx mxol,welkein vi
jhienhonderd zestig ADRI&AX vAx DER oozs als Advocaat van Ilolland was opgevolgd, strekt
lliervan onder anderen t
en bewi
jze. Hi
j werd in den ffccg tcn lzuize van den Stadhou-

dcr rossr, na den avondmaalti
jd, in verzekerdebewaring genomen,naar Vilvoorden,
tocn naar Brussel gevoerd en op Treureltberg gevangen gezet. Dit wekte te meer ver-

wondering,daarl1j bij de Spaansclzgezinden zelvevoorcen geleerd en gcmatigd man,
jzelfs voor goed Katlzolt
jk bekend stond. Xen giste toen en naderhand, dathetschri
ven , immers het overleveren van het vertoog der Staten van Ilblland aan de Land-

voogdesin hetmidden yan vi
jftien honderd zes en zestig,en hetaandringcn,naar hun
hst, ten Hove op hetbi
jeenroepen derAlgemeeneStaten,tot deze willekeurige tlaad
aanleiding gegeven hadden. De Staten beslotcn, op het teruggeven van 'stands papie-

xen, welke bi
j vAx nEx Eixpz in beslag genomen waren, en tevens,gcli
jk zj
''negade
en kinderen, op zi
jne slalking aan te dringen, zoo men bevinden mogt, dathl
j ter
zake van diensten ,den Lande bewezen, gevat was. 9it geschiedde; doch de afgevaar-

digden spralten zoo vri
jmoedig met vAaoAs en nzLRxo, dat zi
j raadzaam oordeelden,
Brusselheimeli
jk te verlaten. Na dien ti
jd raadpleegde men veel,maar kwam tot geen
besluit. VAx bzx Ezxnz overleed in de gevangenis op den twaalfden van tentemaand des

(1):0R,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.lV.bl.211.
(2)Correspondalècedepl
.
llLlppE11,T.II.p.13.
(3):0R,Ilist.d.Nederl.oorl.9.1.B.IV.bl.211.
(4):0R,Ilist.d.Nederl.0el,D.1.B.IV.bl.209.
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volgenden jaars. Twee jaren laterwerd de eisch, door den Procureur-Generaaltegen1568.
.
hem gedaan ingetrokken en zi
lne goederen, die 3'
ô(5r er een regterli
lk vonnis tegen 1576
,

hem lag waren aangeslagen,wedervrt
jgegeven (1).
De vervolging werd met ongehoorde wreedheid voortgezet. Naar de menigte van
gedaagden alleen in Gelderland, kan het overgroot aantalbeschuldigden in al de Ac-

derlanden afgemeten worden (2). Soms werden dertig, veertig,vi
jftig menschen op
eens, zelfs uit kleine steden, ingedaagd. ln Gent, om slechts één voorbeeld aan te
lzalen, waren op eenmaal zeven en veertig voortvlugtige en twee en veertig aa wezige

beschuldigden,en nog eenstegeli
jk achten veertig anderen voor den Bloedraad ontboden. De namen der gedaagden werden herhaalde malen van dd pui van het raadhuis
afgelezen, en dan in de straten aangeplakt. Ondertusschen hielden de ambtenaren van

den Bloedraad zich bezig met het opschri
jven van de goederen der beschuldigden,
of spoorden nieuwe slagtoFers op, waartoe zi
j zich van de laaghartigste middelen
beienden;inzonderheid trachtten zi
j bloedverwanten en buren te bewegen a1sgetuigen
tegen gegoede inwoners op te treden.Van deze gedaagden verschenen achttien aanzien-

lt
jke mannen op den bepaalden dag te Brussel,om zich te verantwoorden. Zi
j werden
den avond van den twintigsten van Sprokkelmaa d door geregtsdienaars in hunne herbergen gevat,en twee aan twee gebonden, naar den kerlker gesleept. Den derden v>z
Grasmaand werd het doodvonnis over hen uitgesproken; eenigen werden onthoofd, de

overigen opgehangen,en allergoederen verbeurd verlklaard(5). Nietalleen erlkende en
ve= oede Ketters, maar zelfs zi
j, die uit nietzwsgierigheid eene preek hadden bi
jgewoond,dochoverigensalsgoedeKatholi
jlkenleefden,werden metden dood gestraft;vrouwen, welke hare mannen, ltinderen tlie hunne ouders verborgen hadden, deelden in

hetzelfde lot. Het was ruim zoo heilloos, ri
jk te zi
jn als van ketteri
j verdacht gc*

houden te worden. Voor gegoeden wasvolstrekt geene genade te hopen,wantm en llf
ztl

voornamelt
jk lletoog op hun vermogen. Xen zag lieden,die eenmaalvjftig tothontlertl
duizend guldens bezaten,met de handen op den rug gelkneveld,aan den staartvan een

paard gebonden naarde galg slepen (4). Gestrenge strafbepalingen werden uitgevaardigd tegen de geesteljlken en ltloosterlingen, die zich nietbehoorli
jk van llunnen pligt
tegen de Kettersgelkweten hadden (5). ALBAsmeeddezelfsdentoeleg,aldeKetterslnel
,
(1)noa,Ilist.d.ATt
?#gr!.oorl.5.1.B.IV.b1.20> 211. H00Fr,Nedcl.#i,
yl.B.lV.b1.16Y.
wAGENAAR,D.Y1.bl.261 264. vAx wux op AVAGENAAR,St.VI.bl.71.

(2)v.HAsszlz'
r,Stukk.t?.d.Yaderl.Ilist.D.1.bl.215 376.
(3)DE zoxGus,Gltendsche Geschiedenissen,D.1.b1.111,112,113,117,118.
(4)v.METEREX,Ilist.d.Nedert.ppr1.B.111.bl.55.
(5)v.HAssEl,'
r,Stukk.r.#.Yaderl'
.#?
W.9.1.b1.266 enz.
11 DEEI,. 5 STrR.
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géhth slâ: t: ttëFeu. Be nAcht kb6t Atthwôehldâg wé! daéttoe bestemd; de Otltgom'

,

xhkh,hqbptelli
lbznudehdubrdevreuleb.dvl
j&e:véàdenvajtdtiav:ntlmindepophufme
lzoede zi
jn,en derhalve ligter overvalleh kutihen wof
den.Döeh deSchbuteh valieenige
sttdcn, en ender heh JA: vA> zttztt*bhttl: te Leidett# waé:lehuMden de injezetdnen,

waard:ozvelen httpvaqr éntkwamen. Bi
jn: vi
jfhdndëtd menjcheh echtet werden gegmptnjwaaronde hanzlènli
jkemauhenjwelkemen vteessëli
jk pi
jnigdc# bm hun afte
#tr#èh *ét âi
J* WiAttnj bf Veél/trj Watmen Wildè, dat:i
'wete: âouden. 1tkA Vc1=
)
.

witlil: mttbli
jkbza: Adlfbehâjeh dth Kohlng,d:t tèn gevolgédezerihheehtexiigneoihy, èh #ah di:9 wellte ollmiddelli
jk nâ Pajehéti :ou plaâtj hebben, bitmeh kort
xhte: dhriàchthoaderd hoofdeh zöttdéh tqlleh (1). Zo0 tele bârb:arsehhvdenjwelke
hetgktibeh.evôlk dteigleh teterhietigen,moesten zelfsdehmeestSpaahsthgezindehNèdel'
lanëetsmilbugen. n utlvs pnogde deh Kohihg t:tmatiging te beweyerien tophle hcm

ààn,d:tdbbr AbàA's gestrehgheid z/lfsde govdeKatholi
jken ilkarmoètle en ellentlevertiéleh:Immea sltjeg men achtnoch op huhnedehulX olderingen9noch ophetregt,wèlk

zi
*
i bp dd goederèn detuitgewekenen lladtsn; vizlgen zi
j dëswepc eeh regtlgcding d4h
dàn wal'
en zi
j buherstelbâat vek
xlorèh; alle godshuizeh èlz gestichten A'àh liefdadigheid
#

gingeh tè nièt uit gebrek aan llttlpmiddelen. VAhOAB daàrehtegeh beloofde dcn Koniug

goùflmi
jà.eh uitde verbcurdverklaarde goètlerèhj welketihlkomgten hi
j op achtmillieh
dttkateh 'sjéursraamde;maa: verzweeg,datdeord: onkosten de opbrenystaahmerkeljlk
ihgdktompen wErd (2).
Hd is te verwotldereh, dat llechtj één au slàg beptoefd wètd tegen den beul, die
>èt m:nstjhenletbhh lpeelde en voor wien niemand veilig M'as. Er werd om deten

ti
jd doot-tenige uitgewek
'ene Edeleh, ofnaar anderen door den Prinstan ovanje àel#:h ,:eh p'hn ge#ormd, om Blmssel te verragsen en ALBA op te ligten of te doodet.
be Ilbep vah Afzpfr, uit den huize vtx n>;R xoo:, moest llet volvoeren. Zes of zevezl

bpndertlruiters,in hetsonienboscltverborgen,en vi
jfhonderd toetu echtenjin èh bi
j
Bruuel, zûudèn hem ohdersteuuen. Een dezer laatsten echter verraadde het pl% aan

dl Hee: pz Ltvvz!, èhderwitn hj ttoeger gediend hatl, èn wellte er dadeli
jk den
llèttoê &an vetwittigde. Terytond had het etrengste tmderzoek plaats, maar de verrader

knh sleèhts zi
jn O&e#t: noemen, welke eerti
jdsonder de ruiterbende van ztiszo>b #elliend lzad;deze werd zwaar gepi
jnigd en eindeli
jk ter dood gebragt, ztmder een der
eedgelzooten genoemd te hebben. m solh vlugttè naar Ztff/c (5).
(1)CorrespondancedepllLlppE11,1'.1l.p.23.
(2)BOR,Hist.d.#p.
,
#6W.0rl.:.1.B.IY.bl.>0. v.MsT>rlcx,Hist.d.Aeorl.0öt'l.b.l1I,
bl.55.

(3)Cqrrespondaltce dc pulslprs 11,T,lI.p.24,25, xEyoocn, lIi&t%#:é.guerres#: FloWr.
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:çhrik en olggetting en wanhonp stegen ten snp loen het vpnnis. df
lpr h:1 Spun-156* 1516
Khç gelnofsonpqrgpek 4:n Keiticnden v4n Sprokkelma.nd ppgrmaakt qn den zçs en
twintigsten daaraanvolgende dnpr den Koning bqkrachsigd, hekeqd werd.. Al fle Ncppr-

loders, wvinigen uitgegpndqrfl, wiernamen mcn naAr Spqnjo had pvergexnnden, wgrt
kn flnprbi
j voor Ketter3pfKesterbegunstigers,en schuldig aan hnng verraad tegen Gnd
eq d:p Koping vcrkl
,-aArd, en derhalve leven ,hlwe en gned, zpnder genAde, verbeurd $:

lwhben, welk vpnnîs volkomellj
,/cen p, ket strengste ten Sff/rppr moôstgelegd frprdqn (1),''))Xen l
.vest,''zegteen ttjdgcnopt,nv&n zekerKeizer,welke wenschte,dathct
rwmcinsqhevollkmau één hoofd had,om hetmetpen enkelen slAgtekunnçnRfhouwan.

Wa$tkcpd:Kopipgv.n Spqnjominderdnnrditvnnnis(2)?'' ))Menheeft,''merkl:en
oderaan,))h.etlf4vAnNed
.erland in fliedagen vergpleken bi
jdatvan #dm8 ondersxl-x,
A;
Iuiv.lI.p.34 (verso). Lc PETIT, Cltrolt.tfd 11011.T.lI.tiv.X.p.176. tIPOFT?Nederl.Ilist.
B.Y.L1.169. v.METEREN, Ilist. der Ac#crl. 00rl. B.111. bl.55. verso. STRAPA, de Bello #c!g.

Lb.VlI.p.380. C&MPANA,della guerra diFïéf?/#rc,T.1.p.38 (verso).
jn Geschied-e?lLetterkundig Ilengelw.9.111.5t.lI.L1.4.4-47 dit
(1)SCHEI
UTEMA heeftia zi
vonnisin zi
jn geheelmedegcdeeld. Ygl.voorts tl PSTIT, Chrolt.dc #p#. T.I1.tiv.IX.p.175.
:

s0a,Ilist.d.Nederl. oorl.D.1.B.lV. b1.226. v.METEREN, Ilist.d.Nederl.ppr/.B.r
l1I.-b1.119.
s
IInOI'T,Nederl.Ilist.B.lY.bl. 170. De Heer CROEN vAN pmssrEu Rhoudt zich van deechtheid

dezer itspraak niet overtuigd,zonder evenwel zi
jn twi
jfel meteenige redenen te omkleeden,
srcltives de la Jfcfypgzd'orange,%.111.p.171. Hetisalinderbcvreemdend, bi
j de SpaangçhgezindeSchri
jvers, dan in de briefwisselingen van Flslps, oawxzs,AL:A en clusvgsl?c,zelfsin
de Apologic dcs Prinsen van orall
je van dit vonnis geen woord gerept te vinden. Het is
wagr,hd zwi
jgen van den een,maaktdegetuigenisvan den andernietkrachtelocs,maarmvn
moet toch x
erkennen,dat de zaak eenigzinsLedenkeli
jk wordt,wanneeroawxzler in zi
jn Yerweerschriftniet van spreekt;Li
j die nietverzuimt,daarin alles aan tevoeren wqt
.zi
jn gedra:
*

e.
n dat der Nederlanders tegen den Koning kan regtvaardigen.- W at de twaalf punten betrelt,

bevattende de plannen van het Spaansche geloofsondcrzoek met 46 Sctfcrlr
zntfNl, en welke men

zel.,dat in hethui:van lysssLs,toen hi
ji.
> 1578 gevangen genomen was,gevonden werden,
dezekomen ongmetynoExv.I'
RIwSTr
ERERgeheelverdichtvoor. Wiemand voorzekerzaldeeehtheid
vaa een stuk verdedigen,hetwelk gezegd wordtten ti
jdevan Keizer xAnx!
uV te zijn opgesteld,
cn waarin niettemin van ,
de zamenverbondene Edelen , van de beeldgtovmer:, van den Herto: vaa

Slba, a1s hetoppergeza; in de Nederlanden uitoefenende,gesproken wordt. LE PETIT, chron.&
HQll. T.lI. Liv.X..p.174. B
.li
jkbaqrislletdoelvgn 4itgeschrift,om lletvolktqren deSpgn-

jaarden en deRonmschrezinden nor meerte verbitteren,en op dezclaatsten 4eschvld derbeeldstorrzzing je werpeq. In art.YII aat men XAREL V zergcn: On loqcrg à nos propres despeps,
des voleurs ct violatqurs d'église: et images, le crime desquels sera de tput le monde imputtl
aux rebelles,parqqelqêuq subtilmoyen,etpArginsinousvain% eron..-

,2).
(
1.
/ NTI:,clt
rûn.de1.
1011.T.IJ.Lîv.:.p.17J.
5+
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156&- maarsvrsA maaktelt
jsten van hen,die vogelvri
jverklaard werden- >'
zLll,slietzich naar
1576
Spana.e de namen overzen(!eu derweinigen, die gespaard konden worden:bi
jden eerste
maakten de veroordeelden de uitzonderingen, bi
j den laatste de begenadigden (1).,'
Door ditvonnis, zoo ongeri
jmd cn dwaasals wreed en landverderventl, en waarvan de
geschiedenis der dwingelanden geen tweede voorbeeld oplevert, verbeurde Fxrxps alle
bewind en gezag over de Nederlanden, h0e uitgestrektmen zl
jneregtenop dezegewesten

eok nemen wil,en wettigdeden opstand tegenhem (2). Hadslechtszi
jnemagtdiezi
jner
onderdanen niet zoo hemelsbreed overtroFen, of waren beitle, door den onderstand van
vreemde Xogendheden, eenigzins tot elkauder in verhouding gebragt, watzouden de

Nederlanders, om de woorden van den Prinsvan oranjote gebruiken, zich anderste
verwi
jten hebben, ))dan dat zi
j te veel ti
jds hebben laten verloopen, eer zi
j de
wapenen in handen namcn, en dat zi
j niet verkozen gebruik te maken van hetgeen

hun bt
j kri
jgsweten bi
jhetregtder volken toekwam (5)?'' Op goeden grond,naar
hetscht
jnt,wordtverhaald,dat lqups reedsvroeg zich van den eed,bt
j hetaanvaarden
van het bewind ter handhaving van 's volks voorregten afgelegd, door den Paus

had laten ontslaan, en derhalve zich gemagtigd rekende, om , geljk Amerika en een

grootgedeelte van Italtw
ë,zoo oolt deNederlanden te beheeren ($. Hetleven en de
(1)zosscllA,Nederl.Ileldend.teLand,D.1.b1.146.

(2)x.G.tAMBRECHTSEN, overdpozeedrt'
fzlKo3èin,
q pllltlps,in hetNcgendcDeelvaq de Yerhaltdelingen valt het Zeeuwsclt tlcoipp/îc/tcy, bl.434,435.

(3)v.wux op wAGEXAAR,St.VI.bl.72. BltoERolzx,welke de instelling en de handelingen
van den Raad van Beroerten, van eenen Asnz
k, van eenen I): vwRuws verdedigt, althans verontschuldigt, zegt van dit vonnis, dat het, van wat kant ook beschouwd, ))ecne absurditeit is, die

zzietslechtshetmenschelijk hart,maarook hetverstandrevolteert; en hetzou belachli
jk kunnen
schi
jnen,zelfs aan een poging om lzettewerk testellen tedenken;maarmen moethierwepr
deomstandigheden,ti
jd en begrippen in aanmerking nemen enz.- De zaken dusgesteld zi
jnde
washetgeen i
jdele schrik noch belachli
jkeaanmatigingmeer,maareen wczendli
jk,over'thoofd
hellend,en allerdringendst gevaarvan exterminatie der Natie, en m oord der individueelen , die het
hart van ieder m et siddering sloeg-'' ceschied. d. Yaderl.D.VI. bl.96, 97.
'

jvers, bi
j
(4)sAxslœcuTsEx, ovev den cc# van Jfp4ï07# pultlpsen de aldaaraangehaaldeschri
welke gevoegd kan worden ovancs,Annal.Li
b.1.p.25. ))De Korling,',zegtwILLEM van oranje,
nschond en violeerde daerdoor niet alleenelick syn gegeven trouw , maer hy geloofde oock al te
lichtveerdelick en schadelick sommige dwaese raedtgevers, daer mcde maer al te veele bewysende
hoe voorsichtigh dathy was. W ant en konde hy niet bevroeden, door dien dat hy Lemselven
voor ontslagen hieldt van dcn cedt dien hy u lieden gedaen hadde, dat ghy insgelycken oock

mujte ende ontslagen waertvan den eedtdicn ghy hem daerentcgen hadt gedaen:in dervoegen

:ES V ADERLANDS.
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bezlttingen der Nederlanders hingen nu geheel af van den Aùllekeur van ALB&. Het15681576
vluglen der inwoners werd weder algemeen, waartoe 's Hertogs vervolging hen

dwong, terwjl hl
j, vreezende dat hem te veel oFers zouden ontsnappen, hun
dit op lz
jfstraFe verbood (1). Uit Enkhuizen alleen ontvloden wel drie honderd
en vi
jftig menschen de stad en trokken over de Zuiderzee, die sterk toegevrozen
was, naar Embden (2). Xaar ook daar hielden zich de uitgewekenen niet veilig
voor de aanslagen van ALBA, en overlegden werwaarts zich te begeven , om on-

gestoord naar hun geweten te leven (5). In de meeste Nederladsche steden stond
de helh der huizen ledig, en de dorpen namen niet minder zigtbaar af aan bevolking. W anneer de wanhoop begint, eindigt de vrees. Eene bende vollts, van alles beronfd, en vrouw en kinderen verlatende, school te zamen in bosschen en wildernissen,

voornameli
jk in W est-vlaanderen, overviel en plunderde de kloosters, mishandelde de
Geesteli
jlten en sneedsommigen,uitdollewraak,neusen ooren af.Xen noemdedezen
hoop, onder wellken zich ook het snoodste geboefte mengde, W ilde- of Boschgcuzen.

ALBA zond wel eenig kri
jgsvolk, om hen uitte roei
jen, maar zi
j waren moei
jeli
jk in
de bosschen op te sporen,en slechtswei
nigen vielen in zi
jne handen.Derhalve gelastte
hj alle gemeenten ten platte lande, zelve hare priesters te beschermen en dezen voortaan al de schade te vergoeden, hun door de W ilde Geuzen toegebragt, welke hl
j te-la2ent
84e'.
vensvogelvrj verklaarde; wie hen huisvestte afde belzulpzame hand bood, moestaan-maantl
stonds ter dood gebragt en zi
jne woning afgebroken worden (1). Een buitengewonn 1568
harde en langdurige winter, gebrek en duurte van levensmiddelen verhoogden de alge-

meene ellende. Hetvoederhooivoor eene k0e gold vi
jfofzesen twintig goudgulden,
voor wellke men ,in gewonet
jden,lletbeestzelfkoopen konde (5).
Er was nu bjna een jaar verloopen sedert oa-txzz naar buitscltland was geweken.
Hi
j had den wensch nietkunnen onderdrukken, de belangen en vrjheid zi
jner bloedverwanten, vrienden en bovenal van hen, wellke om de godsdienst in dc Nederlanden
vervolgd werden, naar vermogen te helpçn handhaven zoo verre ))dit met eer en bil-

dat ghy hem geen gehoorsacmheydt noch onderdanlchheit meer schuldigh en waert.'' Apolegic

tvz'zwll-sEx l,bi
jBoa,Ilist.d.Akderl.oprf.D.l1. Authent.Stukk.bl.86.
(1)v.MSTEREN,Ilist.d.Nederl.0r!.B.111.b1.55.
(2)nRANDT,Ilistd.AcJ.D.1.bl.474.
(3)ArchivezdelaMaison d'orange,%.111.p.138.
(4)S0R,Ilist.d.Fè#&'l. 0cl.D.1.B.lV.bl.224,225. v.MErEaEy,Ilist.d.4'c#er/. 0@1.
B.111.b1. 55.

(5)I1o01,',Nederl.S/J.B.1Y.b1.170,171.
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11576 lj'khei.
dgesclzieden kon4:.''9e rppflwn denKeurvorstvan Sgksen,gîchrustîgtehpwkp,
mpardevoorspraakd
.v,Keigershi
j4enKoniqg in $:roepen,w.shem dllel.
lnpsvoprgekomçp,
kqvi
jl>'xLIpsyeelcer gt
l'n eigeu persoon in gevaar zou hrqpgen,vp doraap '
yiql wel niet
$0 lnken,dan vri
jlwid 4'
an godsdienstvvroprloven;vn mngt hi
jzvlfs lti:rîp hewill
.igqp,
44> Knu mcn lwm toch niet.kunnen vertrouwea ,np grvnd, dat men Kejpr: geen woord
bqhpeft te hpuden, Het bçsse vu zekerste middel was ))de gehcçle gaak a&n Qod,d:n

wrea en almap'genHelpcrin Rlle nooflen overte lAten,en'i
jn goptlel
vi
jkea wilenN Khikking metgeduld afte waclttvn;immersv:elligteren gemakkeli
jkçrB'..tlatgelw ,
w:$4e AlmRgtige GfKlbesçhiktes > vevlf, m:t>r Selt
jden en uitte jtayn,4.n w:$
vergeefsche hoop zick gelven ea 4e gi
jpen in gevaar v.n leveq qp y.n gneln
piAm $4 Nengvn (1),'' op 4ien toon lfa4 Pri. wILI?:M ia W i
.ptermuptlde,verlpa.

mn r
'uars deu K.eurvoref van 8akten geKltrevell, wel
.ltr hem reed
,:vroegçr vclpq
.0 4

Nld., vpne wlslagen: vriendschapbreuk me$denKnningtevermi
jdcn ($), DitKhi
jn,
4ott
')
Ws xk geensgins hct plpn van oaAxJ: gewcest te gi
jn. ielfg had hj' geymclg
e:nige g- 4ems in buitseltlqR,d 4ar1te lkoom n, pm zich altkar t: vestigen, warmcer

e verltoopt*n tegen =le regtvn billt
l'klzeid,Ki
jnq lgittingen in deA7
* rJl,,#:# verhus'd vewklAatd magsmn Avoslen (5
,). Xaar*en ttij hittst: ia uaam desKoningsge>
<
whicd,gù'n z>n nur Spap'eweggevoerd,en zi
jne st:4 Bn'
eila doovS
,pyansçh kr.
i
jgsv
v#k llczel was, acktt,
e hi
j zich van zi
jne helofte, gich ,tilte gullcn houpen, ontsll
p
g#n (4).Hi
j beproefde'
echternu,floo.
rmiddelvan eergg: Protçstotsçhe Duitsche Vor#- ,z)e voarspmak 4esKeizers,terherkri
jring zijneraangcslRgene go/
.erep,hj'valps
t: vezwerven (:.). Eepiges meenen,dathi
j,enderdezeu scki
jn mn verzocm n.g t: goeken, de oorlogstoernstingen wilde bedqkken, waarmed: hi
j zîch in builsohland bqsig
lgmld (6). Te gcreederwashetOpperhoof;desRi
jkspm als middelaar op te trefkn,
4nrhi
jreedsvrppgerden Konipg tot gematigoeid verm>nd had (7). Hi
j betuigde
po K'
murvnrstvanSqksettzi
jne smert over 4.egeweldigemaAtrcgelcn tegen denPrinpvqn
*

*

(1)hrchivesdela Maisond'orange,T.111.p.141- 146.
(2)Kvcltinesdeia AfcfJdn d,orcngc,T.111.p.130..
(3)Archivesdela Maison #'orange,T.111.p.146.
(é)Z.
ieAlg.Gesch.d.Yaderl.D.lI.St.lV.b1.466.
(ë)hrchivesdelaJfcidpn d'orange,T.111.p.155-163,167- 169,178,183.
(6)sTupA,de#c& Belg.Iuib.VII.p.372.
(7)PFISTER,Ilerzog cllnls'
r.r. bYurtemb.S.454,aangehaald doorCROENv.PRISSTERER,Arehives
#a lc Maison d'Orange, T. 111. p. 169. Zie ook p.181. correspœtdancedc plllslpps 11,T.ll.
P.14.
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ot.
anp genomen,lletgeen hi
jvlsxpsonlangsnog ten sterkste ontzaden hatl(1). Op dit1568-

eO,j en ander was door den Kohing geant.vobrd, dat hetgeen men in de A'
ctfcrlcldazl 1576
verrigtte,hiet geschiedde ter zake van gbdsdienst9maar ter zalte #én openballrvetwelen

oproerjen dathetenkell%lertaalwa,9watmen ander:daart>trentberigtte(3).'
fhans
melddd x<.
xlmI,
lAAx hetHofvah Madrid,datjnaar besluitvtm dcn Rjksdag teFutdqj
hem was opgedèagen ,te R werken, dat in de Nederlanden de zaken mccr doer zacht:
flan deorgestrenge middelen vereffend wierden.Hi
j#erzcchtdcrhal&:denKbulng, eênltig
te overwegen# welke der beide wegen de beste en vcordecliglte waà:met goddetiereli-

hvidj vtltjrâl jegens de gevangen en gebannen Vliesriddcr!$ td h4nt
leletl, tlaaz'
dgè: t
lè
harten dèr onderdaneh te winnen#hetgelleele Keizerri
jk genncgcp tg ge&enyde bewegingen te stillen,de plannen zi
jner vjanden te verijdelen9in één wotjrtlalle:liefde
A'
txj, zich te winncn; of te volharden in het bezigen #ah gesttenge middelen, die vene
gèheel tegenovergestelde uitwerking zouden llebben en eene mepigte zwarighedvn ople-

veren,welke men mogeli
jk nietzou kunnen overwinnen.Telaslotte vcrklaatde hi
j,dat
âl de Keurvorsten verzochten, dat de ingezetenen der Nedevlastdelb behandeld wierden

overeenkomstig de grondwetten dcsDuitschen Rt
jks, van wellte deze gewesten een dèel
uitmaakten(5). Hierbi
jbepaalde zich nietdemensclllievcnde Keizcê.Om gijneh verxtellen meerkrachtbi
j te zetten,en nadrultlteli
jlker de belangcn dc! Prillsen#an otntq'e
te bevortlcren, zond lli
j dcn Heer vo> xjlyllxltlcnsl'x:
ly naar slàdl-id. De Koning verzekerde dezen,))datalhetgeen in deAct/r/t/klt/czè geschiedde,he1 vûordeelen derustdezer

gewesten ten doelhad, ztmwelalsom lletKalholi
jlt gelnofe: in te bewareflen uitte
hreiden;datindien hj.nid Ggeerd hkd mct zoûveelregtvaartlighcid te werk g%n, de
zaken aldaar reetls op den cersten dag afgeloppen zouden zi
jn;hi
jtwijfcldd dcrhâls'
e
niet, ofelltzmz zi
jn gedrag goedkeuren; eok zou hi
jnietander:handelen, al mocht
kj het oppergebied desLand: itl dc waagzchaal stellen, en t1e He'
mel zelfs op zi
jn
kx fd vallen; dat niemand hd :trafl'
en van d: schuldigen cuvelkpnde duiden; en eintle-

li
jk,datde Prinsvan oralljein hetbczitzi
jnet goëderen zou herjteld wprtkn, zot
xlra
hj onschuldigbevondcn wierd aan demizri
jven,hem te lastegelegd (1).
Terwi
jldeuitslagvan'sKeizpr:vredelievendeppgingenwerdAfge%kcht,beraanwlet/RAwz:
llet plan,om zichzelven en deverguisdeNederlanders op hunneverdrukkerstewreken. De
gevlugteEdelenten onderhen deGraafvanNieuwmtaar,maandenhem gedurigaan,om met

behulp zi
jnerbloedverwanten inbuitscltland een legerop debeentebrengen,waartpezi
j,
(1)ArcltivesdelaMaisond'orange,T.111.p.179- 18,
3.
(2)Chrresponda3kcedeplllslppz 11,T.ll.p.15.
(3)carrespondaneedeplllllppx 11,T.lI.p.14,15.
(4)Correspondancederlllslpps11,T.lI.p.27.
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8- naarvermogen,ook hethtmnezoudenbi
jdragen.Ht
jbegreepechter,datdeti
jdnogniet
576
gekomenwas,om metvruchtdeSpanjaarden in deNederlanden aan tetasten(1). Intusschenbereidde bi
j zich daartoevoor.Doorzi
jnebetrekkingen metdeDuitscheYorsten,de
Koningin xuziBzvu,en den Prinsvan Condê,konde ht
j op krachtige ondersieuning uit
Duitschland, Engeland en Franlir%jlêhopen. Van detweemaalhonderd duizend kroonen, ter zamenstelling eener bi
jgsmagt om in de Nederlanden te rukken gevorderd,
znu de helft door Antwerpen, Amsterdam , Leiden, Ilaarlem , Middelburg, Vlissingen
en andere steden van Ilblland, Zeeland, Friesland en Gvoningen, en door de Neder-

landsche uitgewekene kooplieden in Engeland opgebragt worden; tot bestri
jding der
andere helft,verschafte de Prins zelf vl
jftig duizend gulden, de Graven van Ilbogstraten, culemborg en van den Wcrg elk dertig duizend, Graaf xuonzm zK van Nassau, de

Graafvan Nieuwenaar,en demoederdesGraven van Ilborneelk tienduizend (2).Ook
van bt
jzondere personen uit de Nederlanden ontving de Prins geldeli
jken onderstand,
dnch veelminder dan hi
j verwacht had;onderanderen schootJonkheerARExb vtx noap
hem tienduizend gulden voor (5). Zi
jn broeder,Graafzkx van Nassau, verpanddeal
zt
jne heerlt
jkheden, om hem van geld tevoorzien; en hi
jzelfverkochtalzi
jn zilverwerk en kostbaarhuisraad,welk hi
j naarbuitscb,land had medegebral (1). Xeteen
krachtig vertoog, waarin hi
j zt
jn treurigen toestand en dien der Nederlanden afschetste,zoo welals.de rampen,welke buitschland van den overmoed der Spanjarden
te wacllten had, wendde hi
j zich tot de Protestantsche Duitsche Vorsten, van welke
ecnigen hem veroorloofden in hunne landenvolk tewervcn,en anderen hem geldelt
jken
onderstand verleenden (5). JAx mAszvs, een voornaam re#sgeleerdeenwelltedikwi
jls
door hem in belangri
jke zaken gebezigd werd, zond hi
j met uitvoerige lastbrieven
naar de Nederlanden,* om er in het geheim de ingezetenen, en inzonderheid de

Hervormingsgezinden, aan te sporen, zi
jna plannen tegen ALBA en rppr dedienstdes
A-plfzlg.
ste ondersteunen. Hi
j verklart zich hierin wel openlt
jk ter gunste derHervormden, maar waarborgt echter vri
jheid van godsdienstoefening aan (lie Katholt
jlken,
wellke tot heil van het verdrukte Vaderland willen medewerken , en vermaant, dat

men de overigemetzachtmoedigheid behandele (6). Soortgeljkelastbrieven ontvingen
(1)Archivesde !éfJfaison d,orange,T.111.p.155. v.IGYD, Nedcl. #idl.bl.3,4. HOOFTt
Nedcl.ffï:f.B. lV.b1. 171.

(2)correspondancedepnllzlppE11,T.II.p.25.
(3)wAGEXUR,D.VI,b1.267.
(4)HOOFT,Nederl.fff:f.B.V.bl.175.
(5):cR,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.lV.b1.227. HOOFT,Nederl.ffïdf.B.V.1)1.173-175.
(6)hvchivesdela Maison d'Orcnge,T.111.p.196-205.
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'LODEWIJI{

van Nassau ,

VAN DEN EERG,

en anderen, om in Duitsch- 1568--

HOOGSTRATEN

land, zoo geheim mogelijk, volk te wervon. WILLEM noemt zieh daarin door Gods 1576
qentule Prins van Oranje , ten teeken dat zij van eenen Souvereinen Vorst kwamen, en J;as~~.
deelt zijn hesluit mede, om het zwaard te trekken, niet tegen den Koning van Spanje; 1568

» omme te verhoeden de verderffenisse ende desolatie, waarin Zijner Majesteit

maar

Erf-iVederlanden stonden gebragt te worden door de wreedheid der Spanjaarden."

In

die brieven verklaarde hij, op aanzoek van de inwoners dezer Landen, zoo Roomsehen als Onroomschen , met gemeen overleg van de Algemeene Staten des Lands,
deze landen

» te willen behouden in den dienst van Zyne Majesteit ende in haren

ouden Staet, vrydom ende welvaren, ende een ijder in vrydom ende liberteyt van synder
tevens aan de Edelen » macht ende authoriteyt" gevende,

Religien ende Conscientien,"

om gewapenderhand hetgeen overlegd was te volvoeren,

moest de

DIDERIK. VAN SONOY

uitgewekene Nederlandsche Edelen opsporen en hen te gen den aehttienden van Grasmaand op eene bepaalde plaats ontbieden (1). De Prins zelf hegaf zich naar het Land
van Klee], De Paltsgraaf

JAN CASIMIR,

welke,

het vredeverbond van den Koning van

Da

Frankrijk met de Hugenooten, was teruggekeerd en zieh te Duisburg bevond, hood
hem zijne krijgshende aan, doch hij moest dit uit geldgebrek afwijzen.

Het is echter

waarsehijnlijk, dat hij, of anderen op zijn naam, daarna gelegenheid gevonden hebhen ,
een deel dezer henden , welke in den krijg geoefend waren, aan te nemen (2). Zoo
ZOll

dan

ORANJE,

ofsehoon niet in naam, toch in de daad den strijd aanvangen tegen

den Heer der Nederlanden.
slechts Leenman was van

Men moet hierbij niet uit het oog verliezen , » dat hij niet
FILIPS,

maar Rijksvorst als hij, oppermagtig Prins, en in

afkomst, stand, en persoonlijk aanzien of rang zijn gelijk, en bevoegd hem den oorlog
aan te doen,

En die oorlog moet niet. als een burqeroorloq , maar als een oorlog naar

oolkenreqt beschouwd worden (5)".
Middeler,vijl zette

ALBA

zijn schrikbewind onbekommerd voort, Daar de opbrengst der

verbeurdverklaarde goederen,

noch de aanzienlijke geldsommen,

welke vermogenden

beschuldigden werden afgeperst, aan zijne verwachting heantwoordden, raadpleegde htj
met

BARLAYMONT,

om in
soldij

de hehoeften der
te vinden ,

waartegen
van

(1)

NOIRCA.RMES,

VIGLIUS

deskundigen

BOR,

schatkist te

dacht men een

ten

eenige hezwaren
ZOll

en den rentmeester

VIGLIUS

ingeroepen

voorzien.
honderd

opperde,

worden,

Om
van

SCHETZ

over de middelen,

drie millioen
alle

guldens voor

hezittingen

zoodat over deze zaak

Maar ook deze helling

Hist. d. Nederl. Oorl. D. I. B. IV. hl. 233, 234.

HOOFT,

te

helfen,

het oordeel

zou

niet vol-

Nederl. Rist. IJ. V.hJ.175, 176.

(2) Archives de Zu Alaison d' Orange, T. 111. p. 208.
(3)

BILDERDIJK,

11

DEEL.

ü

D. VI.
STUK.

u, 98.
4
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156&- doende zjn. De Hertog drong er op aan, dat de Koning gewone inkomsten xzi'
1576 de Nederlanden moest trekken', door welke hi
j niet alleen zijnex onkosten aldaar
konde bestri
jden, Daar ook eene som in voorraad houden. Allen gaven hierapxl

hunne goedkeuring,maar geen wildevan vastoinkomsten (revenn perpehtel) hooren
spreken,dewl
jl dit onmogeljk door deStaten zou bewilligd worden. ALBA hervatte,
dat de Koning alsdan, wa1 de verdeiging desLandsbetrof,van de genade zi
jner onderdanen aflling;datltj derhalve niet hun Koning, maar hun onderdaan was; datzj
Aarenboven telkens als zj eene bede toestonden, zullke voorwaarden zouden bedini

gen, dat den Koning noch bewind noch gezag overbleèf,om de schuldigen te straFen;
dat dit tweo overgronte zwarigheden waren, wellke men volstrekt trachten moest te
vermi
jden. De v ees voor llet verwerpen aan den kant der Staten, moest hen niet

bekommeren; hi
j wistwathem te doen stond. wa overleg metxoxhcaxxss, stelde hi
t
j
het heFen van tien ten honderd bij den verkoop van roerende - en vijften honderd
bi
j dien van onroerende goederen voor,hetgeen in Spanje Alcabalaswerd genoemd en
magtig llad bi
jgedragen, om den handelaltla.
ar te vernietigen. Geen wonder derhalve,
dat dit voorstel zoo veel tegenstantl bi
j de leden van xden Raad ontmoette, tlat AI.
zk
llet vooreerst moest opgeven, ofschoon hi
j meende, bi
j het welslagen, den Koning
cene gewigtige dienst te bcwi
jzen. Alom vond hi
j tegerlwerlking,zelfsbi
jden Raatl
van Beroerten, nz vz
kaoz
ts alleen uitgezondertl, zoodat tleze Raad, naar zi
jne getuienis, hem meer werks verschafte dan tle misdadigers zelve, terwi
jl de zaakgelastigtlen'in de gewesten zich bei
jverden meer om de schuldigen te verbergen dan
to ontdelkken (1). GRAXVELLE,welke op 'sKonings begeerte met&tB& aanhou.

dentl over de Nederlantlsche zaken briefwisselde, roemde des Hertogs maatregelen als
keer verstant
lig; maar tconde even weirlig als deze den aard der Nederlanders te ken-

nen, toen hi
j op tle uitgewvlkenen de woorden van Llvlrstoepaste: vana silte viriblls
ira (2);hi
jbegreep niet,datdewanhoop krachten geeft,en datallesgewaagdwordt,
waar niets te verliezen is. Ondanlts zi
jne lofspraak op &.
I,sA'shandelingen, en a1shet
ware daarmede in stri
jd, betreurt hi
j het lot der Nederlanden en dat men hem niet
lzeeft willen gelooven toen hi
j, voorziende watnu gebcurde,diegenen,wellte invloed
bezaten,verzocht een anderenweg,dan dien zi
jbetraden,in te slaan,om de volksvri
jheden te handhaven. Vurig wenschte lli
j, dat eene algemeene vergiFenis wierd verleend,vreezende,tlatbi
j gebrelke daarvan ofdoordittelang uittestellen,hetLandont-

(1)correspondancedeplusl/l's11,T.ll.p.23,24.
(2)Toorn zondermagtisniets. Correspondancc #cpulslpps 11, T.Il.p.15,17,26,27:28,
40, 49.
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vollttzou worden (1). ln buitsnkland wertlen veleltlagtén over'sHertogsgedragingen15
681576
aangeheven;men besclzouwde zi
jne maatregelen als tegen de nieuwe godsdienst gerigt,
en hoopte dat ht
j niet van den weg de
r regtvaardigheid afwi
jken, en zich tot het
@
stre en #an eenigen uit het gemeen bepalen zoude. ALBA betuigde hierop, datjuist
fle hoofdaanleggers dcr beroerten moesten gestraft worden, en dat niemantl ter zalte

van godsdienst,maaralleen terzakevan oproervervolgd werd (2).
De kri
jgstoerustingen des Prinsen 4an oranje kondeà hem niet onbekend bljven.
Naar het scht
jnt,hadden reeds vrèeger strooptogten van Oranjesgezinde parti
jgangers
plaatsgehad. Althpzns in lzetlaatstvan Wi
jnmaand desverloopenjaars,had deBurggraafvan Nl
j
,'?zcgcp bevel ontvangen, om ,op begeerte van de Regering dier stad, de
lmislieden van zi
jn ambt te wapenen en derwaartste zenden ter verdediging tegen de

vi
jaden,welkehaarbedreigden(5).DeHertognam derhalvenogtweeduizendW zen in
soldi
j, als oolt een aanzienli
jk getalItaliaansche ruiters,die in Frankrijk gediend hadden en thans, na het sluiten van dcn vrede, m et den Graaf van Aremberg naar de

Nederlanden ltwamen. Zi
jne wervers ontmoetten dikwerf die van ohtxzz in de steden
en dorpen van buitscltland. Ht
j bezettede grenzen, Maastricbt, Namen en Keneg-wen (4). ORAxzz zou gaarnemeteen invalin deNederlanden gewachthebben, tot
een bimaenlandsche opstand of buitenlandsche kri
jg den Koning verhinderde,al zi
jne
krachten tegen hem te bezigen. Doch de uitgewekcne Edelen, ongeduldig om naar lzet
Vaderland terug te keeren en hunne verdrulkte landgenooten te wreken, spoorden hem

derwl
jzeaan,dathi
jhun verlangen bevredigde,uitvreeswelligt,datdeti
jd hunmoed
mogt beltoelen, welken ht
j.slechtswenschte tebetoomen (5). Zi
jn legerbestondten
deele uit Nedcrlandsclle vlugtelingen, ten deele uit onlangs geworvene Duitsche eu
Fransche benden. Naar het plan vAn den veldtogt, door hem ontworpen,m oesten
kleine afdeelingen op drie verschillende punten, ten Zuiden, ten Oosten en ten

Noorden, te geli
jken tjde de '
Nedevlanden aantasten, terwi
jl hj zelf, wanneer ALBA
(1)Correspondannedeplllslppnl1,T.lI.p.18.
(2)Correspondancedcpulclpps 11,T.lI.Ix 16.
(3)v.HAssEt'
r,Stul:k.p.#.Yaderl.Hist.D.1.b1.207,208.
(4)MEsoocs,Ilist.d.guerresdeFlandres,Iziv.lI.p.35. v.METEREX,Ilist.d.Nederl.Oorl.
B.111.bl.56.

(5)REYD, Nederl.Hist.b1.4. HpopT,Nederl.#i:l.B.lV.b1.171. :0n,daarentegen,verhaalt
Ilist. d. Nederl. 00rl.9. 1. B. 1V. b1.232, dat de Prins doorDlnsnlx vAw sosov degindsen
hcrwaarts verspreide Edelen liet aanmanen , de wapenen op & vatten , m aar dat slechts eenigen

daaraan gehoorgaven,deoverigen zich vooreerstveronlchuldigclen,daarzi
jdezaken nogeenigen
ti
jd wilden aanzien,eerzi
jzich in gevaarbegaven.
él
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157
086- zi
jne magt in deze onderscheidene rigtingen verdeeld, of een punt ontbloot gelaten zou

hebben, methetgrosdes legers in hethartvanNederland zou dringen ,in deverwachting

eenig gewest ofaanzienli
jke stad aan zi
jne zi
jde te trekken,en van daaruitde vaan des
opstandsverderteplanten (1). Ht
j lzooptetevens,datde kusten van Ilblland en Zeeland door de Engelschen in beweging zouden gebra. worden (2). Ditwijsell
jk over#

legde plan mislukte; eenigen meenen door ))de overhaasting van sommigehoofden, die,

meer onverschrokkenheid dan beleid bezittende,de omzigtige maatregelen van denPrins

aan altegroote schroomvalligheid toeschreven(5);''anderen beweren,))daf hetoogenblik,om de Spanjaarden in dn Nederlanden te bestri
jden,nog niet geltomen was, daar
de wanhoop des volks niet de hoogte bereikt had, om de schrilt en verslagenheid,
welke de dwingelandi
j alti
jclinboezemt,teverdrijven (1).,' De aanval ten Oosten, of
aan den Xamsltant, scheen aanvankeli
jk te zullen slagen. Onlangs had de Graaf van

Culemborg zi
jn eigen sterk kasteelWittltem, aan den regteroever der Geule nietver
van 'Valkenburg in het Limburgsche gelegen, hetwelk'ALBA had laten bpzetten, her-

overd;cen wapenfeit,datalseen voordeelig begin van hetplan,om langsdezjdevart
Gulil: in Gelderland of Braband te vallen,beschouwd werd. De Graaf van #c?l Berg

lzernam insgeli
jlks zi
jn slot te '.
sIleerenberg, en terwi
jl andere Nederlandsche Edelen
Crava en Boœmeer vermeesterden, hielden hi
j en cvLExBoho in diens heerli
jkheitl
JsTccrf zich bezig met het werven van kr
-i
jgsvolk. Hun doelwas zich metvlLrEhsy
LvxEr, RzsozR, cu Loo en andere hoofden te vereenigen , welke twee duizend man
hadden bi
jeengebragt, over welke HooosTRtrEx het bevelzou voeren, doclldie hierin
,
door zz
tx vAx xoxTzonv,Heer van Villers,vervangen werd. ln weerwilvan 'sPrinsen
20 v. vermaningen vnerde vxsr-sas deze ongeregelde bende, van welke velen slecht gewapend
G1.
asul.
,
1568 cn allen neg onbeëedigd waren, naar lloevmonde, in de hoop dat men hem de

poorten zou openen. Daar hi
j zich hierin vergiste, trachtte hj er metgeweld in te
dringen en stak twee poorten in brand, doch ontmoette een tegenstand, welke hem
noodzaakte van (lit plan af te zien. Op het berigt dezer bewegingen had de Hertog

van Alba box sixcso oz Iaoxoooxo metvi
jf vaandels Spaansch voetvolk, hetvaandel
tanciers van sAwcuo b'AvILA., het vaandel Albanesche ruitersvan xxcox,o BtS'
rA, en twee
vaandels Duitsch voetvolk van Graaf zqups van E ôcrt
s/cfzè naar de #JJ.
y gezonden.

XoxlqoR , van hetnaderen der Koninkli
jke benden verwittigd, verliet Roermonde en
(1)STRAD:,de Bello #el,
g.Lib.Yl1.p.381. v.xnl'sRsx,Ilist.d.z5Te#6
vl.00rl.B.111.b1.56UOOFT,Nederl.Ilist.B.#'
.bl.176.

(2)sExTlvoGslo,Nedcl.#i,
s/.bl.91.
(3)sosscHA,Nederl.Heldend.D.1.bl.151.
(4):0aGsnT plutlpp:11,f
?
zla felgfwlc,p.63.
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trachtte in het Land van Gulik terug te trelkken. Xaar de Spanjaarden achterhaalden 1568-.

hem tusschen Erkelens, eene stad in Gelderl
.and, en baelhem , onder het gebied des 1gx
H
25A-.

ertogsvan #JCCJ. W eldra ontstond een hardnekkig gevecht, waarin lzi
j zi
jne ruiterjgrasm.
verloor en een gedeelte van zi
jn voetvolk genoodzaakt o'erd, zich in de omliggende 15G
bosschen te Werpen. Xet dertienhonderd voet
knechten trok hi
j in Daelltem , waar de
he
m
Spanjaarden
volgden en na een half uur vechtens binnen drongen. Nietalleen
degenen,diezich verdedigden,maarook vele anderen werden overde kling gejaagd,
en een vi
jftigtal,waaronderht
j zelf,gevangen genomen. De Spajaarden telden slechts
twintig dooden en vi
jftig gekwetsten. Xoxrzowv, met den Heer van Iluy en a dere
voername gevangenen door sAxcuo b'Avzl,A, tlie op Erkelens terugtrok, den .volgenden
dag naar Brussel gevoerd, ontdeltte daar aan den Hertog van Alba de plannen des

Prinsen van oranje, diensbondgenooten, de hulpmiddelen op welke hi
j rekenen ltonde, en de legerhoofden, welke hem moesten ondersteunen. Lowoooxo wierp zich met

zl
jne kri
jgsmagtter bezetting in ltoermonde, en liet aldaar aanstondsde overige gevangenen,waarondereenige inboorlingen,ophangen. Hi
j verlietechterweldra die stad uit
hoofde van de pest, en trok in Maastricht. Grave en Beœm eer, op het aanrukken van de
benden van dea Graaf van M egen en Gowztx,o I)z BhAccAxow'
rz, door 'sPrinsen volk
verlaten, ontvingen Spaansche bezetting. .zt
j, welke aan de nederlaag te baelhem

ontkomen waren, verliepen, geli
jk al het volk dat in die streken verzameld werd;
eenigen werden sedert met ballingschap en verbeurdverklaring van goederen gestrah.

De Prinsvan oranje,die zich nu nietlangerin ffleef veilig achtte,nam de wi
jknaar
bitlenburg (1).
Inmiddels had Loozw za van Nassau den aanval aan den kant van Friesland ondernom en. De afwezigheid van den .stadhouder, den Graaf van Aremberg, scheen
llem te begunstigen, en tle stemming der Friezen en Groningers gaf hoop, ondersteuning bi
j de bevolking te zullen vinden. Zy:ollza vAx ohovsBEEcK of OROESBEEK,

Aazxsyrltos plaatsverv= ger in het bewind over Friesland, overk
jssel, &rpzlfzlpcl en
Lingen , verwittigd, dat Lonzw lzK met een halven broeder van mltzllzltox)z naar
Leer was vertrokken , dat een honderdtal vreemdelingen den weg derwaads insloeg, en

(1) Corrcspondanoo de plllsll
yps 11, T.II.p.25,2:. Correspondance du pvc p'-usr ,v
3'ïzlrcdfwldu fbzzà/e sorls de Xassau cn Frise, p.6--8. LANCCETX Epist.Lib.1.p.6J. vlGsllEpist.
ad. HePI.ERIJX, p. 474, 475. Sententiën rl4 Asu , b1. 28,204y205. Msypocr, Ilist. d.#tt& re& #J Flandr.Liv. 1l. p.35- 42- su PETIT,Chron.#c 11011.T.11.tiv.X.p.195. cHz
kpprrs,
Hist. Gëzl. de la gtfez'
zr de Flandr.Liv.II.p.67,68. CAMPAX&,della guerra diFîandra,%.1.
p.39,40. sns'
rlvocslo,Nederl.#//.b1.91- 93. zoR,Ilist.J.Nederl.pprl.D.1.B.1Y.bl.234.
v.METEAEN,Ilist.d.A:#ez'J. 0œ1. B.111.bl. 57. HOOFT, Nedcl. #9f. B. V. b1. 176. xvyrlwll
llcr.Belg.Lib.1.p.26,27.
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557
686- aan den kant van oost-Frie8land hoopen-vollksbi
jeenkwamen, begafzich naar Groningen, om de rust en tuchtaldaar te handhaven, de bewegingen dezer bi
jeentrekltende
bcnden gade te slaan, en de nadere bevelen des Hertogs van AX-MA af te wachten; w= t

volk uitdespaarzaam bezette steden konde hi
j,zondervreesvoor beroering,nietwegnemen,))zoodanig had de boosheid derti
jden,''geli
jk hi
j ziclluitdrukte, ))degenegenheid derbevolking veranderd-'' Zonderderhalve tegenstand te ontmoetentrok ronzwxzp

van Nassau,den dagvöörhetgevechtbjErllelens,metGraafltxwsvanEmbden en drie
vaa dels voetvolk in W estwoldingerland,en overrompelde hethuis te##k##c,welk Ahsxszs.o bchoorde, aan den weg,die uit Munsterland over de Wpzfrfcppc naar Groningen
1

voert, op welke stad hi
j het voornamelt
jk gemunt had. Dit huiswerd totloopplaats
bestemd voor degenen, welke uit de omstreken van Embdot en Bremen 'zich met

hcm moestcn vereenigen. GROESBEEK,bezorgd dathl
j van daar uitmeteene versterkte
krjgsmagt bt
j Kollum in Frkesland zou dringen, zontlhonder; busschietersen zestig
soldaten benevens eenige haakbussen derwaarts,om ditte voorkomen. Hi
j waagde het
niet een grooter gctal uit Leeuwarden en Sneek te vcrwi
jderen, wegens den onrustigen en wankelenden geest der inwoners; en ,in Groningen, waar de bczetling uit vier
vau dels voctvolk bestond,maakten de Duitsche soldaten zwarigheid de stad te verlaten,

om daar buiten te vechten, en eischten onstuimig voltloening derachterstallige soldi
j.
Ondertusschen had .
&1,
BA, verwittigd van de inneming van het huis te Ylod#c,
d
.e
n Graaf van Megen gelast,onverwi
jld een zi
jnervaadelsvoetvolk terbesclzerming

van llet kasteel en de stad Lfzl#c4,niet ver van daar en welkerbelangri
jkheid hi
j
lkende, af te zenden; en te geli
jlten ti
jde vAx OROESBEEK bevolen, hetzamentreklten
en de strooptogten der vi
janden met alle krachtte beletten, en op alles een wakend
t
e
ho
ude
n
t
0
t
de
ko
mst van AREXBERO, wellte op het puntwasmet eene l
oog
kri
jgsmagtaan te rllklten. GraafLoozm zltywiensmanschappen in getalaanmerlteli
jk waren
toegenomen, had middelerwi
jlzi
jn volk in drie afdeelingen gesplitst;de eene hield het
huis te W c##c bezetter bewalking der kri
jgs- en mondbehoeften, die uitDuitscltland
*

aangevoerd werden; de andere sloeg zich neder in Slocltteren, en met de derde, be-

shande uit viervaandels voetvolk,wierp hi
j zich in Appingadam ,een open vlek,waar
de Burgemeester szBAs'
rlAAx wABBExs hem krachtdaig ondersteunde. Terstond liet hi
j
er de lterken plunderen en verwoesten, en schreef aan de Regering van Groningen:

4 ))Onze gunstige groete en goetle wilvooraf. Voorzigtigen,Eerzamen,Lieven,Bi
jzonBloei
Vm'.deren. W i
jfeltrekken,dat gi
j nu,en voornameli
jk uithetafschrift
J'willen nietin twi
15O van onzen brief aan den Stadhouder ohoEsBEzlt van den negen en twintigsten der

vorige maand, lklaar en duideli
jk vernomen hebt,hoe wi
j nietvooronszelven en ligtvaardig, maarnaarontvangenebevelen (ingevnlge onzen lastbrief)metkri
jgsvollkin tlit
Land getogen en van zinszi
jn,door lzulp en bi
jstand van denSterkcnenEeùwigenGod,
ten beste des Konings van Spqll
je en totwelzi
jla cn bescherming der Jfc#cr/cpt/c?è in
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hetalgemeen, de ingewortelde,vreemde en schandeli
jke dwingelandi
jvan den afgri
j
'sse-1568li
jkcnwreedaarden vervolgervan Christelt
jlk bloed afte schaffen, de oudeberoemdevoor- 1576
regten weder te brengen en te handhaven,en ook den armen, ginds en herwaarts ver-

jaagden,verdreven Christenen en bloedverwanten (vâtternn)desVaderlands,troost,hulp,
redding en bi
jstand te verschaFen. Derhalve zi
jn wi
jvolvertrouwen,datgi
j, alsde
voernaamste stad van dit Land, niet minder den algem eenen nood,lkommer en ellende,
ook den .schandeli
jlken ondergang van deze gewesten zultte harte nemen.en bedenken,

tlat zy
'-gemeenll
jk door valsche, verdicllte leugensvan eenige verbittertlen den Koning
van Spanje alsmuitersen oproermakers zi
jn voorgesteld,en uitdien hpofde de lieden,
in het algemeen onschuldig, zonder verhnor vervolgd en door dwingelandi
j in de
itersteellende metschande en hoon gedompeld,en eerroovendaan li
jf,naam en goed
behantleld worden,waardoornietalleen de goede naam des Konings bi
j de omliggende Stenden, de Keurvorsten en andere Vorsten desH.Roomschen Ri
jks, ja van de
geheele Christenheid bevlekt is geworden, nlaar oolt de welvaart van het Algemeen
geheel en al vernietigd, het geweten tot verderf bezwaard, en hct Land met onge-

hoordelasten en dienstbaarheitlerbarmelijk gedruktis gewoiden. s'
u stellen wt
j in u
een bi
jzonder vertrouwen,dat gi
j,als voorname en verstantlige (lietlen),boven alle
anderen zulthelpen bevorderen Gods eer, den gemeenen vrede en eene geede bewindvoering,en u,zonder dat het noodig is erveel op aan te dringen, laten bewegen,den

roem des Konings te vermeerderen en voor hetgeteisterde Vaderland met christelj'ke
toegenegenheit
lu tebetoonen.Deswege hebben wij in onslaatste schri
jven aan u goedgunstigli
jk laten verzoeken, dat gi
j ons eenigen uit den Raatl in persoon zeudt
zenden , om u onbeschroomd onzen last, betloeling en voornemen mondeling te open-

baren,en zi
jn nog steedsvriendeli
jk gestemd,uwe ltomstverwachtend. Xaarzoowi
j,
boven alleverwachting,uwe ongenegenheid mogten bemerlten, welke wi
j zeerongaarne
zouden vernemen en ons van harte leed zi
jn zoude, dan moesten wi
j, en zi
jn dit
krachtens onzen bovengenoemden lastbriefverpligt, u als vi
janden van het algemeell
welzi
jn des Vaderlands en alzoo van den Koning verklaren, beschouwen en tegen
u vi
jandeli
jk handelen, daar wi
j onsvoor een vriend desKonings en van den gemeenen vrede verklaren. W i
j vermanen u, uit bi
jzondere genegenheid en liefde, dat gi
j
u door wank-elmoedigheid niet laat afbrengen of sclzeiden, dan zulë gi
j in de volende ti
jden en ten eeuwigen dage pri
js- en roemwaardig zi
jn, ook tot duurzamen
vrede geralken. W at alzoo uw gevoelen, wil en meening is, wenschen wi
j spoedig
door een schrifteli
jkKantwqord te vernemen, en zi
jn u bi
jzonder gunstig genegen.''
topzwzlK ontbood insgeli
jlksafgevaardigden van deStaten der ommelanden bi
jzich te
Appingadam , om hun zi
jnen last van Koningswege te openbaren, hun verzelterende,
)dathi
j geltomen was, om de vrijheden en voorregten der Nederlantlers te handhaven,
en henvandetlwingelandi
jtlcrvfeemdelingen tebevri
jden,wanneerdcdicnstvanGod ell

ax
rl
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1568- den Koning dit vordert; hi
j kwam als vriend, niet a1s vi
jand-'' Hetschi
jnt,datde
1576 Omme
'landers aan deze oproeping gehoor gegeven hebben, raaar de Regering van
13 v.

Bloeir.Groningen door zAx MEpscus, Doctor in de Regten en 'sKonings Luitenant aldaar,
1560 llicrin weerhouden werd. ZJ
i.n huis de #cm werd deswege, met ecnige belendende

woningen, door zuobEwzzKs volk ingenomen en grootendeels verbrand, en vi
jfdagen
later tegen hem den volgenden open brief uitgevaardigd: ))Loozw zzK, Graaf in Nassau

enz.enz. Dewi
jl de Luitenant sxEpscuz zich tegen ons, die niet anderszoeken dan
de eer en het welzi
jn des Konings van Spanje en dezer verdrukte Landen, met
bitteren ni
jd, heimeli
jk, boosacdig, en arglistigerwi
jze verzet, daarenboven ons niet
waardig acht zich t0tonste vervoegen, zoo weten wi
j nietandersdan hem a1sopenlt
jken vi
ja d van de gek-welde Nederlanden, van den Koning, en van ons zelven
te beschouwen en te verldaien. W i
j hebben deswege bevelgegeven, dat wanneer
xElyscHz binnen twee dagen zich niet met ons verdragen, of drie duizend daalders ons

ter hand gesteld heeft, tegen hem & zi
jne have en goederen met allen ernst zal
geha deld worden.'' Drie dagen te voren had LonEwzzlt de Ommelanders verbo-

den, op straFe van ljf en goed bi
j overtreding, aan de ingezetenen van Groningen
eenige rente, pacht, huur of andere schulden te betalen, tothi
j anderszou bevolen
hebben. Het ontbrak hem echter niet aan verstandhouding in Groningen, bovenal in

Friesland. Zelfsverscheidene aa zienli
jke Friezen hadden zich bi
j hem gevoegd,onder
welke zich twee Burgemeesters en eenige Schepenen van Leeuwarden, drie Grietmannen, en de Opperraad en algemeene Schatmeester Tz&xa
xu vAx zvslxox geteld werden.

De voornaamste bevelhebberszi
jner kri
jgsmagt,die dageli
jks versterktwerd, waren uit
Friesland. Zi
jn volk was slecht gewapend, en met reikhalzend verlangen zag hi
j
ozozalK vtx soxov tç gemoet, wien het aankoopen eener aanzienli
jke hoeveelheid
vuurroers te W czcl was opgedragen, doch waarvan het vervoer door den Hertog vxn

Brunswl
jk,die met eenig volk tusschenbeide lag,belemmerd werd.
Middelerwi
jl had de Graaf van Aremberg,onlangs uitFrankrI
jk teruggelteerd,zich

lsv.naar het bedreigde gewestbegeven. Hi
j vonllLeeuwarden in gisting en menig burger den vig.antl niet ongenegen. Terstond gelastte hi
j het stedeli
jk bestuur allen

Bloeim.

verdachten personen, tbt nader bevel, de stad te verbieden, hunne goederen te

laten opschri
jven en hunne lluizen of winkels te laten sluiten; de vrouwen en kinderen der voortvlugtigen moesten insgeli
jks uit de stad gezet, en het huis van
sxslxox, ten voorbeeld voor anderen , tot den grond geslecht worden. Gevangen
overloopers moesten dadeli
jk opgehangen worden. De burgeri
j van Groningen was

medeniettevertrouwen; AR>CMBEItO vreesde zelfs, datzi
j,in afwachting van hulp van
Loozw xzx , zich tegen de bezetting zou verzetten, op wellte men evenmin konde bou-

wen, daar zj misnoegd was over het nietbetalen der soldi
j en het gebrek aan hetbenoodigde, op hetwelk hun Kolonel, de Baron vox scnAvvsvRo , reeds dikmaals den
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Hertog van Alba opmerkzaam gemaakt had. Hoe groot ALBA als Veldheer ook moge1568.
.
eweest zi
ln, in het verzorgen der soldaten was hi
J ten uiterste achteloos. Niet alleen 1576
leden Altyzx:
nlltos benden gebrek aan geltl en leeftogt,maar een gedeelte van xEozxs

kri
jgsvolk geraalkte daardoor zelfs aan hetmuiten,en nietdan metmoeite keerde het
t0t pligt en tucht terug. Dit laatste was thans van te m eer belang, daar xEoEx aan

hethoofd van vierhonderd Spaansche en Albanesche ruiters en vi
jftienhonderd manvoetvolk,den vi
jand den toevoer uit buitschlaltd en den terugtogtmoestafsni
jden,doch
wanneer de nood het vorderde, zich met den Graaf van Aremberg vereenigen. Van 20v.
.
daar dat hi
lgt
oes
in).
J besloot regtstreeks op Groningen te trekken, toen Azt'
prE
usyrlto er geko-ll
j

men was,'wiens kri
jgsmagt,naar zi
jn oordeel,niet tegen die van IaoozwlzxvanNassau
opgewassen zou zi
jn. Zi
j bestond slechtsuit tien vaandelsvoetvolk,dnor box oowsArvo
l)s sRAccwxox'
rz uit Amsterdam aangevoerd,vier vaandek voetvolk, uit de bezettingen
van Leeuwarden en Slteelv.geligt, cn een vaandel Duitschers van vox scsarxsrRos af-

deeling. BoscuntuzEx, Baljuw van Teœel, werd meteenige oorlogsvaartuigen naar de
Eems gezonden,om te kruisen. De legermagtvan GraafLobzwlzK,bi
j welke achtof
negen honderd man voetvollk onder cRlsplzx vAx sAlzBuhoy en twee honderd ruiters
onder wnox,p van A'ct
sçczl zich gevoegd hadden, werd door AREMBERO op tien of twaalf

duizend naan geschat. Z1
j droeg, even als de benden des Konings,roode sjerpen tot
veldteeken;en 'sGraven vaandel voerde tot spreuk:Nunc aut zlttzlyzfc??z,recuperare aut

mori(1). Op hetberigt,datLooEwzzk metachtoftien vaandelsvoetvolk naar JWwsum wasvertroltken,beslootAIAESISERO hem derwaartste volgen.Hi
jnam uitGroningen
zesmetalen veldstultjes mede,van wellke elk den naam voerde van eendereerstetoonen
in den muzl
jl
kladder, tf/, re, mi, fa, s0l, la, voorzag zich van kruid en lood, en
rukte met zi
jne vi
jftien'vaandels op nqar het klooster te W ittewierum ,een dorpje tus- 22v.
schen Appingadam en Groltingett, omstreeks twee uren van beide gelegen, waar hi
jBloeillt.
tegen den avond aankwam en zich nedersloeg. Aldra vertoonden zich veertig of vi
jftig
ruiters en eenig voetvolk van LooEwxzk, om den vi
jand teverkennen,doch sloegen,
door de Spanjaarden achtervolgd, den weg in naar Appingadam , in welksnabi
jheid
duizend hunner busschieters post gevat hadden. Hier ontstond eene schermutseling;
twintig busschieters waren gesneuveld en twee gevangen genomen , toen de naclzt een
einde aan het geTecht maakte. AztzxsEhG trok op W ittewierum terug, en Loozw zzK ,

door de muitzucht zi
jner knechten gedrongen,over Slocltteren naar hethuiste kvedde.
Bi
j het aanbreken van den dag dwongen de Spanjaarden hun Veldheer,diegaarneeel'st
den naderenden MEoE> zou hebben afgewacht, den vi
jand,dien zi
j in de verte zagen
wegtrekken, te aclttervolgen. Hiervan onderrigt, stelde LoozwlzK, na zi
jne muitende
(1)))Nu ofnooit,herwinnen ofsterven.''
1l. DEEL, 5 STt7K.
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15
68- kri
jgslieden overgehaald te hebben om te stri
jden, nietvervan hetkloostertekleili1576

gerlee, zoo veel als heilige of gewijde hoogle, een gelmchttusschen W inscltoten el1
Sckeemda, drie duizend man voetvolk en drie honderd ruiters in slagorde. Zoodra

hi
j de Spanjaarden, die omtrent vi
jftien honderd man sterlt waren, in het gezigt
ltreeg, joeg op zi
jn bevel, om te voorltomen, naar het schi
jnt,dat zi
j zich tot
een geregelden aanval schaarden, Graaf Anol,v van Nassau met zi
jne ruiters op
hen aan. Niettemin rukten zi
j methunne veldstultlken,van welke IaooEwlzlc nietvoorzien was,voorwaarts,maarwerden eenslklapsvan ter zi
jde door een welgerigtvuurder
23v. W aalsche scherpschutters, hier in hinderlaag gelegd, begroet en in verwarring gebragt.
1g6g Een algemeene aanval op dit opgenblik door Looxwlzx met nadruk ten uitvoér gebragt,

:loeim.

besliste den stri
jd. De Spanjaarden sloegen op de vlugt; velen vonden den dood in de
poelen en moerassen; eenigen zochten te vergeefs eene schuilplaats in het ltlooster Ilei-

ligerlee, hetwellt stormenderhand werd ingenomen. De slag hatl van des avondski
jf
uren tot acht uren geduurd. Het getal der gesneuvelden wordt verschillend opgegeven.

Naar het berigt van den Graafvan Megen,waren nietmeerdan vi
jfofzeshonderd
Spanjaarden verslagen. De Prinsvan oranjebegroot llet getalop vi
jftienhonderd. Yo1genseen Spaanschen stri
jdgenootzelven bedelkten negentien hondertlli
jlken hetslagveld,
van welke verreweg de meesten Spanjaarden waren. Een ander,die drie dagen na den
slag de strl
jdplaats bezocllt, bepaalt hetgetal op zeventien honderd. Zeltere l>HEBy:xs,
desti
jds Regeringslid van Groningen, brengt het tot twee duizend. Van kri
jgsgevangenen wordt in t1e oorspronkeli
jke berigten niets gemeld; het schi
jnt, dat men
beiderzi
jds geen genadeverleende behalve aan zesvlugtelingen, die zich in den toren
5'an het klooster Ileilherlee verborgen hadden. Eenige Spanjaarden, wellle zich in de
ltoornvelden verscholen hadden,werden opgevangen en doodgeschoten, Aldevt
jandeli
jke
veldstultjes, vier honderd beladene wagens, de kri
jgslkas, en lletzilverwerk van ARtx.

vEao en anderen vielen den overwinnaar in handen. Naar OPgaVe van den Prins van

oralqie, zou Lonzwzzlc slecllts vi
jftig man verloren hebben; DRaar hi
j had hetverlies
van zi
jn broeder te betreuren, wellke bi
j een eclaten ltri
jgsmansaard de beminneli
jkste
hoedanigheden paarde. Op welke wi
jze de zes of zeven en twintigjarige Aool,v van
Sc.
st
sc'
?
,
f het leven verloor, is onzeker. Eenigen meenen,dat zi
jn paard, de teugels
opnemende, hem reeds in het begin van den slag mit
ltlen onder de vi
janden had
gevoerd,waar lzi
j, na dapperen tegenweer en nietzonder menig aanvallertebebben
nedergeveld, uit den zadel was geworpen en met vele wonden doorboord den geest

gaf. Anderen melden, en welligt op den meesten grond, dat hi
j bt
j den aanval
op het klooster te Ileiligerlee, daaruit door een schot doodeli
jlt getroFen werd. Het
verhaal van sommige Spaanschgezinde schri
jvers, dat AREAIBERO, verwoed op AoorF
inri
jdende, eerstdoor een pistoolschot,toen met den degen hem heeft doorboord,maar
ook geli
jkti
jdig door Aoox,p doodeli
jk gewond werd, wordtteregtonderde verdichtselen
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gerangscllikt. Hetli
jk van Abox,rwerd,naden slag,bj voorraad in dekerkteJVc##d1568bt
jgezet, toen naar Embden en vervolgensnaarbillenbltrg gevoerd. Aan dezen eerste 1576
derwAssatu's,welke zi
jn bloed in den stri
jd voor de Nederlandsche vri
jlleid gestortheeh,
is door vri
jwillige bi
jdragen van bi
jzondere personen in achttien honderd zesen twintig

een gedenkteeken,terplaatsewaarl)j'sneuvelde,opgerigt(1). Een nietminderzwaar
verliesleden de Spanjaarden in AREMBERO, een der dapperste en ervarenste Nederladsche kri
jgsbevelhebbers, wiens dood insgeli
jks op verschillende wi
jze vermeld wordt.
Het aannemelt
jlkste verhaal luidt, dat h1
j, vrucllteloos trachtende zi
jn volk bi
jeen en
tot staan te brengen, en ziende dat alles verloren was, zich eindeli
jk ook op de
vlugt begaf. Pogende met zi
jn paard over een hek te springen, werd hi
j door een
gemeen soldaat in den hals gesclzoten, en hem terstond daarop, ofschoon ht
j zich
bekend maalkte,door een trompetterderwt
jze een slag meteen vuurroerop hethoofd
toegebragt, dat hi
j bewusteloos van zi
jn paard stortte en verder werd afgemaakt.
Xen voerde zi
jn li
jk en witten stri
jdhengst voor Graaf robzwzzK. Het li
jk werd
eerst in het klooster te Keiligerlee bi
jgezet, en vervolgensin eene looden kist naar
zi
jne familie gevoerd.ALBA en IAR&XVELLE erkentlen,datde Koning in AREMBERO eenen
getrouwen,wak-keren kri
jgs- en staatsdienaar verloren had. Hi
j was i
jverig Katholi
jlk
en zeer aan den Koning gehecht,die hem metgunstbewl
jzen overlaadde; bedaardheid,
voorzigtigheid en standvastigheid waren de hooftltrekken van zi
jn karA ter. Hi
j stamde
af uit het geslaclztvan zuzoxE, van den jongsten tak van Bavbançon,en llad sinds zi
jn
huweli
jk metMAROI/ERITEozLA xAacK,Gravin van Avemberg,dien laatsten naam aangenomen. Hi
j wasRidder van hetGulden Vlies,Lid van den Raad van State,en StadhoudervanFviesland,toen hi
j bi
jIleiligevleesncuvelde;de eersteslag ))in wellken onze

voorvaderen eenevolstrekte overwinnipg op deSpanjaarden bevochten hebben (2).''
(1)Zie dit gedenkteek-en beschrcven en afgebeeld in: IluldeaandeNagedachtenisrc',craaf
AOOLF van Nassau door M.1.ADRIANIen Xr.n.A.spAxoAw ,Gron.1827.

M(2)Correspondance#àIbuno'AtBz surf'ïzltr
cdïp'ldlttbgn/eLotqsdeWassau enFrise,p.13-99,
110, 111, 121. Correspondance de pllltlppc 11, T. lI. p. 28, 33, 34. hrchivesde la Mai:p9l d'orange, T. 111.p. 220- 223. v. p. :ERGH,Brieven p'
pcr den togtvan Jrc'
p/ soozwlzx van

Nassau,in het Zesde Deel derNieuwe WerkenwffzldeMaatschappk
j derNederl.Tetterk.teLei#,:4 , bl. 9- 11. Egt berigt '
pc'; het pzzlàpzzlczldes G '
ct/
c'l van Aremhcrg,in u x wuys Huiszit-

tend Zcrc?z,9.1.No.2.bl.232. W i
jhebben daarbj vergeleken powTrsIlEuTsavs,Ber.Austr.
#:1:.L b.XVIII.p.437.I)r MEyoocE,Ilist.pp- prcùlddes guerresde Flandres,Liv.111.p.4248. STRADA, de .
Pc!& Belg.Iz
ib.VII.p.381--385. CAMPAXA,della guerra diFiandra,T.1.p.
41- 44. LAXARIO, le guerre di Fiandra, p.29. znsl'
lvot
alo,Nederl.ff9/.bl.93- 97. Mnlmsll
R#. Belg. Lib. 1.p.29--32. tr PETIT,chron.d.#pll.T.II.Liv.X.p.199. cllAppuvs,Hist.
Jfn. de la psferr: de Flandre, p.108. :0a,Ilid.d.Nederl.oprl.9.1.5.IY.bl.234- 236.
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Denederlaag bi
j Keiligerlee,meentmen,spoordeALBA aan, om lletvonnisoverde

voornaamste der ontvlugte en gevangene Edelen in allerhaasttelaten vellen en voltrekken.

Hi
j besefte al het gewigt van LonEwzzlts overwinning, uitwelke bewegingen in onderscheidene gewesten tevreezen waren, bovenaldewi
jlhi
jhetgrootste gedeelte zi
jner
kri
jgsmagtnaarhetbedreigdepuntmoestzenden,en zelfzich derwaartsdachttebegeven.
Iloe ligt konden ook,terwi
jlmen van zt
jneschrikweltkende nabi
jheid bevri
jd was,de
gevangenen met geweltl uit hunne kerkers verlost worden? Om deze gevaren, naar

hetschi
jnt,afte wenden,wildehi
jgeheelNederlandmetsclzrikenontsteltenistreFen(1).
Over den Prins van oranje, wien men van den aanslag tegen zi
jn persoon verdacht
hield, werd dopr den Bloedraad, in naam des Hertogs, niet des Konings, het eerst

28v. vonnisgeveld.'
W ix-x-xxwordtdaarinvande misdaad van gekwetste Majesteitbeschuldigd en
hu d
1568 inzonder e , athi
j,na zi
jne indaging,dewapenen tegendenKoninglleeftopgevat,en
in weerspannigheid bli
jftvolharden. Ht
jwordt hierom vooralti
jd en op stra/edesdoods,
uit 'sKonings staten gebannen, metverbeurdverklaring van alzi
jne g0
'ederen (2). Te
zelfden dage werd een geli
jk vonnis uitgesprok-en over LooEwzzK van Nassau, de

llloeim.

Graven van delt Bevg, Ctflem lprgy Iloogstraten en den overleden UEXDRIK van

Srct/crp#c (5). Achttien gekerkerde Edelen, wier regtsgeding reeds ten ti
jde der
Hertogin van Parma was opgemaakt (1), werden t0t den dood door het zwaanl
verwezen (5). Onder hen bevonden zich de gebroeders vAx rtvyrxsvlto, zAkosvtx
ILPENDAM y zAN vA> BLOIS Talt Frc.
#lp/l#, MAXISIILIAAN YAy BLOIsjgezegd cocK Tan A6:-

1 Yk
jnenyen de twee Friesche Edelen szorxT rEIMA en nARTMAX GALAXA. Omringd door
Z
o
me
r
ne
gen vaandelsspanjaazden, en onder hetroeren der trommels,op dathunne aanspram aand.
ken tot het volk niet gehoord zouden worden,ondergingen allehunnestrafop den zoogenaamden Sablon of paardenmarkt te Brussel voor de woning van wolhcAaxEs,wellke,
v. MnTEREN,Ilist. d.iWederl. 00rl. B.111. bl. 56,57. v. asvo,Nederl. Gesch. B.1.b1.4. looF'
r,
Nederl.Ilist.B.V.L1.177,178.wlxsExlt:s,chron.w.Yriesl.B. XVI.b1.541,542. sclloTws'cs,

Frieselte #f.
sf.B.XXl.b1.749,750. Ilulde aan de nagedachtenisvan tI'JCJADOLP van Nassau,
bl.43 50. sosscuA,Nederl.11
'eldend.fcLand,D.1.L1.152 158.

(1)STnADA,de #t?!!t
)Belg. Lib.VlI.p.385. v.0.swson,Nederl.Ilist.B.1.b1.17. :E5'
rtvoGtlo,'Nederl.ffï
d/. L1.97.

nosscllA,Nederl. Ileldend.D.1. bl. 159, 160. GnoEx v. plllysrsaca,

in de Arcltivesde la Maison #: orango, T.111.p.239. v.coavlx-wlERsnlTzxv,de Tachtigjarigc
Oe!.D.1.b1.504.

(2)Sententiénwc'zAsvA,bl.70--72. t
wslus,oorspr.d.Nederl.Ber.bl.396.
(3)vlGsllEpist.ad neppEl
tcx,p.481.soa,Hist.d.Scdcrl.Oprl.D.1.B.IV.bl.238.
(4)InterrogatoiresdeOELRIO,in v.p.srlttln'sGedenkst.9.1.bl323.
(5)Sententiën rc?lAsu ,b1.72--+2.
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bES VAD ER LAND S.
met stI.
Avxowl' en de overige leden van den Bloedraad, dit treurig schouwspel aanzag.1568.
1576
e BAl'yrxBvltoy:x werden het eerst onthalsd. De li
llten met de hoofden er op werden
buiten de stad op den grooten weg aan stalken gehangen; doch de BAl'yzxsvRosx,
xAxlv rxz
u x vAx BLols en VIERRE Axll>rxzo'
r nam men, om hunne hooge afkomst, na
D

eenige uren weder af en begroef llen twee aan twce, ongekist in ongewi
jde aarde,
omtlat zi
j niet in het Roomsch-Katholi
jk geloof gestorven waren. Hetzelfde vielook
te beurtaan BEIXA, OALAXA, '
razsluoxo,xspExoAx en nog drie anderen,dewi
jlzi
jJ
7gebiecllthadden;de overige zeven lt
jken bleven hangen totzt
j geheelvergaanwaren.Den
volgenden dag werd de doodstraf aan de Heeren van Villers en Iluy, in het gevecht

bi
j baelltem gevangen genomen, aan den Baljuw van Engltien en den PrediltantcohxExzls oz MEEX voltrokken. Daar de beideeerstehunnen biechtvaderbetuigden, alsKatho-

li
jken te zullen sterven:,werd bi
j hunne teregtstelling de trom niet geroerd. Toen uLL>msecllterhetschavotbeklommen en zi
jn gebed verrigthad,verklaardehi
jluide,dat
hi
j ))geen verrader was, maar om zijne trouw aan den Koning en de behartiging van
'sLands welvaart en vri
jheid leed; ditwasvelen in hetharte beltend, en hetoordeel
der nakomelingschap zou het bevestigen-'' En toen de biechtvaderhem zi
jne belofte
herinnerde, riep hi
j uit: ))lk za1 in de Hervormde godsdienst, alsde alleen warc,
sterven (1).'' Naar een ander verhaal werd, toen vlLLzhsstierf, detrom even luide
geroerd als bi
j den dood der andere slagtoFers. Vöör zi
jn uiteinde verzochthi
j zi
t
'
in
biechtvader, uit wiens mond dit is opgeteekend, den Hertog van Alba te verzekeren,

datlli
%
i
#
,
',bi
jzi
jn verlzoor,Eoxoxo metverdiclztebeschuldigingen bezwaard had (2).
Het lot van Eoxoxp en uoohxs z0u thans oolt spoedig beslist worden. Beide Graven
waren nu reeds negen maanden in het slot te GentOP het gestrengste bewaakt en be-

handeltl geworden (5). Hoohxz zelf
.sz0u van gebrek zi
jn omgekomen,.indien zi
jne
behuwdmoederzi
jne mondbehoeften nietbelkostigd had (1). Alsbeschuldigd van hoog
verraad, was hun de toegang of aanspraak van magen of bekenden volstrekt geweigerd.

De Gravin van Egmond,sxslxx van Bet
jeren,zuster van den PaltzgraafFIt>:IIERIK l1I,

llad derhalve, maanden geleden, zich schriftelt
jk bi
j den Koning beltlaagd,))dathaar
(1)Correspondanco de pllltlppn'
k
1I,T.II.p. 28.Archivesdelaslaisoltd'tlrt
znpc,T.111.p.
239, 240. n0n, Ilist. #.Nederl. 00rl. D'. 1. B. 1Y. bl. 238. taslcs, ool-s.p. d.Nederl.Ber.
b1.397, 398. IIOOFT, Nederl.fff.
îf.B.V.b1.179,180. v.METEREX,Ilist.d.hkderl.opr/t
wcn,
B. 111. b1. 57. MEunsll Rer. Belg. Lib.1.p. 33, 34,s'
raAp:, de fcllp Belg. Lib. VlI.p. 386.
cAxpasxw, della guerra di Fiandra, T. 1. p.46.

(2)v.p.HAEIL,def?7ï/.T?fznzfl/.Belg.Iuib.ll.p.457.
(3)Pronèsdesfbm/c.
:#'EGM0xTetdeHORNE,T.1.p.87,217.
(4)B0a,Ilist.d.Nederl.oprl.D.1.B.1Y.bl.209.
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1568- echtgenoot de kamer niet mogt verlaten,in welke hi
j op hetslotte Getttgekerkerd
1576
was, en dat m en zelfs haar nietveroorloof
de,hem tebezoeken.'' Zi
jhad hare vrees
kennen gegeven, dat ))deze enge opsluiting,zoo gel
zeelin stri
jd metde gewoonten

van den Graaf, zi
jn leven in gevaarmogtbrengen,vôôrhi
j zi
jneonschuld zou bewezén hebben.'' Daarom had zi
jverzocht, dat))haren gemaaleen zi
jnereigene huizen
tot gevangenis mogt aangewezen worden, zich zelve, hare ldnderen en al hare goe-

deren tot waarborg aanbiedende. Kon zi
j deze gunstniet verwerven,datdan ten
minste haren echtgenoot veroorloofd wierd , vri
je lucht in het ltasteel van Gent te
scheppen-'' Tevens had zt
j geklaagd, dat ))hare goederen aangeslagen werden,zelfs
v4ôr de Graaf veroordeeld was, hetgeen ten eenenmale streed met de wetten en de

billi
jkheid.'' ))lk vertrouw ,'' zeide z1
j, ))op de goedheid, barmhartigheid en regtvaardigheid van Uwe Xajesteit, welkenietzaldulden, datik metml
jneelfkinderen
Uwe Landen verlaat,waar heen de Keizer,Uw vader,mi
j geleidheeft,om daarbuiten
een middelvan bestaan te zoelken-'' Zi
j eintligde metde betle,))datde Koning haren
echtgenootnaar'sLandsvoorregten en gewoonten zoubehandelen(1).,'Ophaarverzoeky
had Keizer MAXIXILIAAX nadrukkeli
jk bi
j rzLlps aangehouden, dat Eoxowo alsRiddez'
van het Gulden Vliesbehandeld en op vrije voeten gesteld wierd,om rekensclzap van
zi
jne daden te geven. Hi
j had den Koning de groote diensten herinnerd, wellke de
Graaf aan Keizer KAREL V en hemzelven bewezen had, en betuigd in zoxoxo nimmel'

iets anders dan opregten wil,liefdeen i
jvervoor'sKoningsdienstontdekttehebben.
Voortshad ht
j lqupsonderhetoog gebragt, datdeGraafen tliensgade aan dedoorluchtigste huizen van Duitscltland verwantschapt waren, en dat reeds verscheidene

Duitsche Vorsten hem , alsKeizer, verzochthadden,'sGraven voorspraak bi
j den KoTe
n
de
n
t
oe
s
t
a
nd
de
r
Gr
a
vi
n
met hare
ning te zi
jn.
slptte had hi
j Fxups gebeden,
elf onmondige kinderen in hetoog te houden (2). Op aandrang van HOOGSTRATEX en
>IEVwXXAAR ,had de Keizer zich evenzeer ter gunste van HOORNE tot den Koing ge-

wend (5). lnsgeli
jks was door de echtgenoote des Graven van ffpprlc, wArrvaoz,
Erfgravin van Nieuwenaar en Meurs, welke aan de voornaamste geslachten van buitsclt-

land vermaagschaptwas,cn AxxA van fgznpkl#,zi
jnemoeder,bi
jden Koningaangehouden, dat de Graaf ))naar rede, billjlkheid en regtvaardigheid behandeld wierd,
waarop ht
j als lid van het guitsche Ri
jk en Ridder van het Gulden Vlies aanspraak had (1).''
(1)CorrespondancedepHlslppE11,T.Il.p.5,6.
(2)CorrespondancedepHlslppz 11,T.1.p.588.
(3)Procèsdes &m/c.
ç#'EGMOSTetde H0Rss,T.1.p.212,216,219.
(4)CorrespondancedepHlslpll 11,T.1.p.600.

DES VABERLAND S.
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Juist dit laatste punt, het voorregt der Yliesridders van door niemand dan door het1568-Itapittel derOrde gevonnisd te kunnenworden, had ALBA veelmoeitegebaard. Xwwsa l,o 1576

had zich niet alleen bepaald,hem zi
jn leedgevoelover de schending van datvoorregt

bi
j de gevangenneming van zoxoxo en HooRxE te lkennen gegeven (1),maarzich
kort daarnat0tden Koning zelven vervnegd. Zi
jn briefisén om den inlloud, én om
tlen rondborstigen doch besclzeiden toon merkwaardig. ))Toen tle Graven van Eoxowo

en uooaxz,'' zegt hi
j, ))op de wi
jze, welke Uwe Xajesteitzalvernomen hebben,en
tegen de statuten en voorregten der Orde, gevangen genomen waren, achtte ik het

mi
jnen pligt,ingevolge den eed doormi
jaan de Ort
leafgelegd,daaroverden Hertog
van Alba te onderhouden en hem te herinneren, dat hi
j niet minder dan ik verpligt was, de statuten der genoemde Orde uit al zi
jn vermogen te handhaven. lk
bragt hem onder het o0g, dat de llandelwi
jze tegen de beide Graven onsdeVerW1J*

@*

tingen der andere Ridders op den llals zou laden , zoodra hun dit ter ooren kwam ,

indien hun niet aangetoond wertl, datwi
j onzen pligtvervuld hadden. Toen de Hertog mi
j hierop antwoordde,dat vt
'
)ör zi
jn vertrelkuit Spanje, Uwe Xajesteitditpunt
llad laten onderzoeken en bepaald had,dat de gezegde statuten niet toepasseli
jlkwaren
op de misdaad van geltwetste Xajesteit,drong ik daarnietverder OP aan, vooral om dat de Hertog mi
j verzekerde,tlat Uwe Xajesteitdit alzoo wilde en ik mi
J',doormi
jn
gedaan voorstel,als geregtvaardigdkonde beschouwen, zoo wel met betrekking tot Uwe

Xajesteit, als Hoofd en Vorst, als t0t al de Ridders van de Orde. lltbeslootdus,
niet meeroverdeze zaaltte sprelken, omdatalti
jd mi
jn wilondergeschilttzalzi
jn aan
dien van Uwe Xajesteit. Onclertusschen, Sire, hebben de Gravinnen van Egmond en
Ilborne, zoo wel als de vrienden en verdedigers der gevangenen, mi
j den eed, wellken ik ia1s Ridder der Orde heb afgelegd, herinnerd en begeerd, datil
kmi
j totUwe
Xajesteit zou wenden, opdat de zaak der genoemde gevangenen overeenkomstig de
statuten der Orde behandeld wierd. lk heb alzoo niet kunnen nalaten den tegenwoor-

digen brief aan Uwe Xajesteit te schri
jven meteerbiedig verzoelt,dathetU behage,
in deze zaalt een besluitte nemen,wellkrede en billi
jltheid vorderen. lk smeek
Uwc Xajesteitnederig,mi
j dezen stap nietten kwade te duiden, betuigende dat ik niet
begeer in iets tegen Uwen wil te handelen, m aar integendeelbereid ben,mi
jn leven
en al wat ik bezit voor Uwe dienst op t
e oflbren (2).'' ln dien geesten toon lzadook
SARIZAYMOwT zi
jn gevoelen over ditpuntaan den Koning te kennen gegeven. Eoxoxp
had hem , als Ridder van het Gulden Vlies, en andere Leden der Orde, ja ALBA zelven
totzjne gemagtigden (Procureuvs)benoemd,en zt
jnehulp en bi
jstandgeëischt,krach(1)hlg.Gesch.d.Fc#crl.D.Il.St.lV.b1.500.
(2)CorresnoltdancedepHlLlppn 11,T.1.p.607.
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- teusde statuten en den eed, doorhem afgelegd, dezetezullen handhaven (1). Om
verdere a= merkingen te voorkomen , was door den Koning den twintigsten van

W intermaand des verleden jaars aan ALBA, op diensverzoek, eene volmagtgezonden,

om deRiddersvan hetGulden Vliesinregten te vervolgen (2). Ditstukvoerdeechter
de dagteekening van den vierentwintigsten van Lentemaand desgenoemdenjaars,enwas
van dezen inhoud: ))FxLzpsdoorGodsgenade enz.enz.Grootmeester If1CJetSpzfeerain)van de Ordevan hetGulden Vlies. Aan allen enz.. Daarwi
jtotwelzt
jn, rust,
vrede en herstel der zaken in onze Nederlanden besloten hebben, ons binnen kort der-

waarts te begeven, z0o hebben wi
j onzen Neefen Hofmeester Dox lpzltxAwbo Axuu hzz
I)z ToluEno, Hertog van Alba, Xarltgraaf van Coria, Ridder van onze Orde van het
Gulden Vlies aangesteld, om de onlusten en bewegingen, die er tot onze groote smart

ontstaan zi
jn, tegen den ti
jd onzerkomstte stillen, te bedaren en uitden weg te ruimen, llem den last gevende van Kapitein-Generaal in de genoemde Landen en er vôôr

ons heen te gaan, zoo als uit zi
jn lastbrieflkan bljken. Xaar in aanmerking nemende, dat er zich zaken kunnen opdoen, in eenige opzigten betreltkeli
jk de genoemde Orde en hare Ridders, broeders en beambten; en het zelfs kende gebeuren,

dat in deze onlusten, in welke dilkwi
jls zaken tegen alle verwachting voorvallen,
iemand van hen, hetzi
j beambte,hetzi
j misschien zelfsRidderen broeder, zich zoo
vergate, hetgeen w1
j echter denken noch geloovcn kunnen, dathi
j ietstegen onsof
onze staten ondername, hetgeen in onze afwezigheid eenig middel van herstel en
vonnis vorderde en wel zoo spoedig, dat de zaak geen l= ger uitstel duldde en het
derlzalve noodig ware, een gesclzikt en genoegzaam gevolmagtigd persoon te benoem en,

om in onze afwezigheid in dit gevalte handelen geli
jk ons,alsGrontmeester,zoubetamen, doen wi
j weten, dat in aanmerlting nemende het groote beleid, de trouw en
deugd,welke wi
j alti
jd gevonden llebben in den persoon van onzen gemeldenNeef,den
Hertog van Alba,en oordeelende.dat wi
j totdateinde geen geschikter persoon zouden
kunnen kiezen, niet alleen om den postvan Kapitein-Generaal,dien wi
j hem hebben
opgedragen, maar omdat hi
j oolt Ridder is van dezelfde Orde, en welde'oudste der
Ridders-medebroeders thans in de Nederlanden aanwezig; daarenboven de genegenheid,

welke wi
j altijd in genoemden Hertog bespeurt
l hebben voorde gemelde Orde,en voor
alles wathare eer en aanzien betrof, bebben wi
j dezen Hertog geltozen en aangesteld,
eli
jlk wi
j hem bi
jdezen lkiezen en aanstellen totonzen plaatsbekleeder,hem uitdrulkkeli
jk gezag en bevel gevende, in onze plaats te handelen, bevelen en gelasten in al
llet bovengenoemde metden aanlkleve van dien en wat zich verderzou lkunnen opdoen,

(1)Correspondancedeplllslpps 11,T.1.p.614.
(2)CorrespondancedepHlslppn 11,T.1.p.613.
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hetgeen hi
j gepast en noodig zal oordeelen; zelfs, wanneer een geval mogt voor-15
15
67
86
komen dat kasti
jding en straf vorderde, ook met gevangenneming de gezegde
Ridders onzer Ort
le te vervolgen of te laten vervolgen , hun geding te laten opmaken, en voor het overige uit te voeren , wat hem volgens dezen last toekomt

en zoo als wi
j zelve zouden lkunnen en moeten (uitvoeren), waartoe wi
j henz
magtigen en vnlkomen en volstrekt gezag geven; eischende van en bevelende aan alle
Ridders,broeders en beambten va*n gezegde Orde, hem te ondersteunen en achting en
gehoorzaamlleid te bewi
jzen in het voorschrevene en den aankleve van dien , zno

.

als zi
j zouden bewi
jzen aan onzen ez
'gen persoon; en (gelasten)alonzeandere reglers,
ambtenaren en onderdanen, llem te hclpen en te ondersteunen zonder daarbp
'' in ge-

breken te bli
jven of zwarigheden op te werpen,wantalzoo behaagthetons,inweerwil
van hetgeen er mede in stri
jd is(lton plq
s/czlfquelconkuesc/zpt
sc.
çau cpl/mfrc.
sl. Ten
getuige daarvan hebben wij dit met onze eigen hantl ontlerteekentl, en doen zegelen
met ons Groot Zegel, hetwelk men gewoon is in stukken van staat te bezigen, om

dat het gewoon zegel dergenoemde Orde nietbj de hand was;wj willen en verstaall
echter,dattliteven geldig zalzi
jn,alsofhetmethetgenoemde zegelderOrdegezegeltl
geweestware (1).''
ALsA had deze volmagt, wellke m et voordacht vroeger was gcdagteekend, den zestlen

van Louwmaand nog niet ontvangen,toen hi
j den Koningverwittigde,dathi
jdeRegisters
van llet Gulden Vlies had ontlerzocht, om meerbi
jzonder te weten, wat er van die
gunsten (grace)eigenli
jl
kware,welkedeRiddersbeweerden,dathun bi
jhetKapittelte
Boornilc in Vi
jftien llonderd een en dertig verleend waren. Dewi
jlde Griffier der
+

Orde, wzxoLtAs wlcorkï, met de Papieren naar Luilê gevlugt was,had dit onderzoek

eenige moei
jeli
jlkheden opgeleverd; maaç vzgrlrs had zooveeli
jver daarbi
j betoond, dat
hi
j juist gevonden had, wat de Hertog zocht, wien hi
j verzekerde,datde zaak nu
niets meer te wenscllen overliet. Hierop had ALBA besloten, de Yliesridders bi
jeen te
roepen,hun dezestultken (docunlents)medetedeelen,en hen alzootevredentestellen,
dewi
jlde gemagtigde (Procureur) van den Graaf van Egmond, wxKoLx-ts nz IuA.wllA.s,
iuist op deze punten van de voorregten der Orde zich beriep en er niet van wilde

t'

afwi
jlten, maar bi
j elk woord protesteerde (2). Er waren op dien ti
jd slechts
twee Ridtlers te.Brussel, AAhscllo'
r en ra.
ltlz
ivxow'
r,welke zich door'sHertogsredenen,

hoç dringend ook,nietlieten overtuigen,en zelfseenigen twi
jfelte kennen gaven over
de eclltheid derstukl
ten,wellte hi
jhun voorlegde (5). OokoExzAwnAsbleefonverpoosd
(1)correspondancedepHltlpps l1,T.ll.p.630.
(2)CorrespondancedeprllslppE 11,T.1l.p.4.
(3)psREIFFEXnERG,Ilist.de 1'Qrdredela Tpf,
çp?,d'0r. lntroduction,p.XXXIJ'.
11 DEEL. 5 STrK.
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150:8- op de handhaving van de Statuten der Orde metallen nadruk aandringen,waartoe hi
j
1576

en SABIX& van Betjeren insgeli
l.ks nox AxToxxo poltzA aanspoorden en vermaanden om ,

in zi
jne hoedanigheid als Vliesridder, tlen Koning en den Hertog te schri
jven, opdat
Eoxoxp, welke tegen die Statuten wasgevangen genomen,toch overeenltomstigdezem ogt
behandeld worden. ln dien toon schreef de Graaf van Iloogstralen aan deriHertog van

Be%
jeren,a1s Ridder van het Gulden Vlies,ten behoevedesGraven van Ilborne (1).
AIZSA had de verleende volmagt, om Ridders van het Gulden Vlies te vonnissen, vol-

doende gevenden.De Koninghoopte,datdoorditmiddei,dezwariglzeden,wellkemenhad
opgeworpen, uit den weg geruimd zouden zi
jn;en hi
j zwaaide vlorlcshoogen loftoe

'

over de groote kennis en schranderheid, welke deze, bovenal ter zake van de

StatutenderOrde,hadtentoongespreid (2). XaarmogtFlLlpszullkeenevolmagtgeven,
en als Grootmeester zich laten vervangen;had hi
jzelfweleensregtoverhetli
jfvan een
gewoon Ridder? De misdaden, Eoxowo en IzooRxE te lastgelegd, waren tegen hem a1s
Koning, niet tegen hem als Grootmeester gepleegd, ten ware men totdit laatstebrengen

wilde,dat zt
j,alsvrienden van Ketters,zich tegendeOrdevergrepen hadden,wiertaalk
hetwasde Katholi
jke Leerte handhaven. AI.B-& zelfverklaarde,dathi
j in hunne zaal
c
handelde op last van den Koning als ffccr der Nederlanden , niet als Grootmeester

#cr ovde (5). Hetiseen belangrjk punt,omdateruitmoetbli
jken,of1?ILIPsenALBA
hier alleen estreng,dat is vegtvaardig, of ooltonwettig, datisonregtvaardig handelden.
Onder de regtsgeleert
lenbegreepmen desti
jds,overhetalgemeen,datdeKoning regthad,
Vliesridders, wegensbeschuldiging van hoogverraad ofhoogheid-schennis,vooreeneandere

Vierschaar dan het Kapittelder Orde zelfte regtte stellen. ))De reden waarop zi
jhun
gevoelen vestigden,lkwam in eFecte hier op neêr, dat een privilegie een regtisdoorden
Vorstgeschonlken, en,al#zoodanig,geïnterpreteerdmoetworden uit'sVorsten oogmerk en
wil,maar dat de Vorst met het te geven geen oogmerlk ofwil lkonde hebben,om eene

nûsdaad tegen zi
jn vorsteli
jlk gezag en waardiglzeid daarmetle te bevoordeelen. En hoeveel er tegen dit argumentisin te brengen,''gaatII
ILIIERPIJIC voort,))iltheb hetbi
#j

onsnog voor de balie hooren aanvoeren. lnderdaad,naar de menschen zi
jn,iederdoor
zi
jne eigen vooroordeelen verblind, en door een bi
jzonderen wind ofher-ofderwaarts
edreven, dien hi
j zelfdikwi
jlsnietlkentofbemerkt,ishet een puntdatalti
jd betwist
zalworden, en daarom bi
j staatswetten eensvooralbepaald behoorde te worden,omdat
men aan de eene en andere zi
jde in de goede trouw kan zi
jn.- De Raad van Beroer(1)Correspondancqdcpllll
-lppcl1,T.l1.p.8,9. ol: IIEIFFENnERG, llist.de 1:ordre dela Tpfdpq
d'or,p.508- 513.

(2)CorrespondancedePHlLlppE 11,T.ll.p.11,12.
(3)osnEIFFE:BSCG,Ilist.#c1,ordrede ?c l'
oiso3t#'0r,p.510.
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ten twz
jfelde niet aan zt
jn regt, maardagvaardde oaAxzl, Bnyrll>rltol)E, de Graven van15
10
5876
Nassau, van den Berg, Ilbogstraten, fkflcm ôprg en anderen. Onder deze waren er,

die veel sterker grlnden hadden, om de competentie tegen te spreken dan een privile-

gie: daar zi
j geene onderdanen van den ltoning, maarblooteli
jlk alszi
jne Leenmannen
te bescllouwen waren , en dus volstrelkt niet tlan door hunne medeleenmannen veroordeeld ltonden worden. Het Crimen # c.jc.
s/c/k'
,
swordt nietbegaan tlan door een onder-

daan. Vergri
jpt ziclz de Leenman,hetis felonie; en wildeLeenheerhem uitdien
lloofdestraFen,'tisvoorzi
jnemedeleerlmannen,zi
jn paresfzlCuvio,dathi
j geroepen
moetworden. Geen ander, 'tzi
j Hof,'tzi
j Vierschaar,ltan lzierwi
jzen. En zoo was
het met ohAxzE, zoo metzi
jn broeder, metvAx bEx BERO en anderen, die eigenli
jlt
geen ondertlanen van rrlulps, maar alleen zi
jne Leenmannen waren, en voorts onafhankeli
jke Heeren,of Vorsten,ofonderdanen van een anderri
jlk (1).''
De gronden, op wellke vxoLzus 'sKonings handelwi
jze ten opzigte van Eoxoxo en
uooaxs verdedigde,waren, 1o.hetbesluitLordonnance),genomen op hetKapittelder
Orde, te Brugge in Veertien honderd acht en zestig gehouden,alwaarde Ridders,bi
j
gelegenheid der li
jfstraFeli
jlte zaalk van de Heeren DE cRo'
r,I)E CHIXAY en I)E rAxwox, wellte weigerden de gewone regtbank-van den Vorst te erlkennen,bewerende, dat

zi
j aan den regtsdwang der Orde alleen onderworpen waren, plegtig verlklaard hadden,

datde Orde geen regthad,kennistenemen van dezalken (cas)harerLeden,dan a1leen in gevallen van eer; eene verlklaring, die te meer ter gunste des Konings be-

sliste, daar zt
j in haar geheel nog ih de Registers der Orde gevonden werd, zonder
ooit van lkracht beroofd, doorgehaald of herroepen te zi
jn en zi
j daarenboven gegeven is door de Ridders, ti
jdgenooten van den Stichter, en wellte men tlus
onderstellen lkan met diens bedoelinggn bekend geweestte zi
jn. 2o.De beloften,ten
gevolge van dit besluit, door den Heer bE cRoar, een der vermelde Heeren , in het
Kapittel te Valenciennes, in Veertien honderd drie en zeventig gehouden, en voor llet-

wellt zi
jne zaak op nieuw diende, afgelegd, dathj zich, zoo dikwi
jlsltet evorderd
wierd, zou stellen hetzi
j voor de Orde,hetzi
j voor 'sVorsten gewone regtbank. 5o.De
vonnissen gewezen door het Kapittel van Veertien llontlerd een en tachtig tegen vi
jf
Ridders, die zich bi
j den aanhang desvi
jands gevoegd hadden, welke vonnissen,overeenkomstig het besluit van Veertien honderd acht en zestig, alleen in gevallen van eer

gewezen werden. Vervolgenstotdeandereli
jfstraffeli
jlkegevallenvanlaterti
jdovergaande,
in welke de Orde was tusschenbeide gekomen, en inzonderlleid tot dat van Don zvkw

xxxxxvEL,wien de Hertogin van Savot
je,LandvoogdesderNederlanden,teVilvoovdelt,

aderl.D.11.St.15-.
(1)sltnyrnnlzx,Geseb.d.Jk#cr/.D.5:1.bl.92 94. 5kl.Alg.tltvc/?.#.t'
bl.220,221,386.
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1568- op lastvan Keizerxuxxluuw,llad laten vatten,merktehi
jaan,datdepogingen,toen
1576
'i G
doorden minderlargen rootmeester,'sKeizerskleinzoon,in vereeniging metzi
jnemederidders,bi
jdeHertogin terslalting desgevangenen aangewend,hun onti
jdig doorden
Griëer der Orde waren ingeblazen, die, bi
j afwezigheid van den Kanselier, deze geheele zaalk leidde en llen, ten opzigte van de uitgestrektheid van devoorregten derOrde,

wistvoor in tenemen,door hun die beschikkingen verborgen tehouden,wellkevoorzi
jn
Aangaande het besluitvan Vi
jftien honderd zestien en dat
van Vi
jftien honderd een en dertig, lletwellkgene vernietigde,beweerdehi
j, datbeide
genomen waren, zonder datmen op hetgeen vroeger verrigtwas, en in hetbi
jzonder
op hetbesluitvan Veertien honderd acht en zestig,gelethad. Ten slotte gafhl
j zullt
doel niet gunstig waren.

eene wending aan het laatste dezer besluiten, op hetwelk de Graven van Eoxoxo en
uooRxz hunne klagten grondden, dat daarin de misdaad van hoogverraad uitgesloten
was van de bevoegdheid der Orde, en derhalve de zaalk der beide gevangenen en

van hunne medepligtigen (1).
))Het is niet de vraag, welke uitvltlgten regtsgeleerden als vzorxvs konden vinden,
Om y hetzi
j door de wet der staatkundige noodzalteli
jltheid, hetzi
jdoorhetpi
jnli
jlkbi
j-

eenzamelen van gevallen, waarin op geli
jlte wi
jze gehandeld was, de verraderi
j en het
eweld te verontschuldigen ,waardeor noohxE en roxoxn gevangen en voor eenegansch
pnbevoegde Vierschaar teregt gesteld werden. W ie met een goedenwilzoekt,vindt;
en vzorlrs vond in de gedenksclzriften en het wetboelt der Orde, alles wat de Koning,
tle Hertog en I)z vtRtu s wenschten. De algemeene meening echter achtte door de inhechtenisneming en de buitengewone regtspleging tler beide Graven, de voorregten der

Vliesorde verkracht en eene daad gepleegd,die zelfsaan hetlkoninlkli
jltalvermogenniet
vri
jstond (2).'' Ten bewi
jze,lloe vastdeovertuiging vandeonschentlbaarheidderVliesridders allen beheerschte, wordt lzet voorbeeld van l)z Ila
kAxEs aangehaald, welke,als

W apenheraut,slechtseen dienaar,geen lid der Orde was. Ofsclloon hi
j in lzeogemate
de gramschap der Landvoogdesverdiende,wachtte zi
j zich echterwel,hem aan te tasten, uithoofde der waardigheid, wellte hi
j bi
j 'sKoningsOrde beltleedde. ))Van den
aanvang dezer onlusten af,'9 schreef zi
j aan den Spaanschen gezantte Wrcczlczl, werwaarts Dz uAxEs zich begeven had, ))heefthi
j nietnagelaten,het zoo slechtte maken
als maar mogeli
jl
t is;ilthoude llem voor hethoofd en den radtlraai
jervanalderanlken,
die er omgaan; en ik zou hem zeker de strafzi
jner boosheid hebben laten ondervinden, ware hi
j nietdienaarder Orde en als zoodanig slecllts voor zi
jne Xajesteiten het
Kapittel der Orde te regtte roepen. Sommige Ridders hebben lzpm bi
j zich ontboden
(1)DE ItEIFF>
::BEItG,Hist.de1'ordre dela Tp?'
,
çd? d'th. lntroduction , p.XXXIII,XXXIV.
(2)de &f#dvoor1846,D.lI.bl.428.
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en onderhouden over watmen hem te laste legde; en daarhi
j niet schroomde alleste 1568bekennen, lzebben zi
j hem aangeraden,zicllbuiten 'sLandste begeven,wilde hi
jniet 1576
te eenigen ti
jde bi
j den kraag gegrepen worden.'' En een weinig later schreefZIJ*
))konde men I)E H&MESmagtig worden en ergens heen voeren,waarhi
jaan een gestreng
@@

fehoor kon worden onderworpen, het ware eene tlienst bewezen aan God en aan den

Koning;maar hetgesclliedevooralletlingen in hetgelleim (1).'' Lootlachtdellertogin van Parma, zoo dacht elk onbevooroordeelde over de onschendbaarheid derOrde,
zoo dachten de Yliesriddersop grond van het voorregt,hun doorden Keizer, na over-

leg metzi
jne mederidders,op lzetKapittelte Doornik in Yl
jftienhonderd een en dertig
verleend, ))datde Grootmeesters, en niemand anders, na overlegmet hunnemederidders
of met de meesten van hen in Kapittel vereenigd, kennis zullen nemen vandemisslagen
en misdri
jven derRidders en beambten der Ortle; datde Grootmeester ofzi
jnzaakgelas-

tigde, Ridder van dezelftle Orde, door een bi
jzonder besluitgevolmagtigd, diegenen
konde vervolgen, welke, na behoorli
jk onderzoelt, schuldig bevonden wierden aan
eenige in hetoogvallende (notoir)zaalk,doormiddelvan inllechtenisneming en gevaugenhouding hunner personen,alti
jtlna overleg mettien Riddersofzoopanigandergetal,
a1s de omstandigheden van den ti
jd en het vereischen der zaalklkonden veroorloven;
stellende de schultligen, zoodra men hen op deze wi
jzez0ugevathebben,onderdeApc#c
ranhetcpllcgfcenhetznfzlzccpzgezelscltap Lamiablecpzrw,aignie)derorde,opdatvanhunne
zaak kennisgenomenwierdedoordenGrootmeesterof,inzi
jnafwezen,doorzi
jngelastigde,
Ridder van dezelfde Orde,en zi
jne mederidders; onder dien verstande evenwel,datde
genoemtle gelastigde,die,bi
j afweziglleid van den Grootmeester, metzi
jne mederidders
het geding van de schuldigen za1 ingesteld hebben, gehouden zal zi
jn,vöör hen te
vonnissen, hette zenden aan den Groptmecster met hun berigterbi
j, om door dezen
en de andere Ridders, ten getale van ten minste zes in Kapittel vergaderd, en na oolk
het berigt van de afwezige Ridders gehoord te hebben, die het meeste besclzeid van de
zaak lkunnen geven ,onderzocht en beslist te worden , zoo a1sditnaarregten zalbevonden
worden te behooren.Dit besluit zi de'
plaatsvervullen van eenbevelen eeuwigdurend, on-

herroepeli
jk Statuut(2).'' Dezebepalingislaternietalleennimmergewi
jzigd,herroepen
of ingetroklten, maar door Iqluzps zelf in Vi
jftienhonderd zes en vi
jftig belkrachtigd eu
bevestigd geworden,toen hi
j ))alle regten,voorregten,vri
jheden en vri
jstellingen aande
Ridders en de vierbeambten der Orde doorde Grootmeesters,zi
jneYOorgangers,toege(1)Correspondance de plllslpps 11,T.'1.p.461,463. DE aEIFFENBERG,Ilist. de !'ordre de &f
Toison d'0r, p. 497. De t2ï#.
ç voor 1846, 9. ll. bl. 429. Vgl.Alg. 6c.scl,.#. Yaderl.D.1l.
St.1V. bl.202, 222,349.

(2)pn :EIFFESSEaG,Ilist.#cl'Ordrede la Tpïq
spozd'0z',p.372,373.
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1568- staan, en inzonderheid de voorregten, hun door Keizer xwxxxlLxA.
Ax in Veertienhonderd
1576

negentig verleend,''bevestigde en bekrachtigde (1). Door hetKapittelderOrde,in
datjaar gehouden, waren vier Yliesridders, ter zake van hoogverraad,teregtgesteld en

veroordeeld geworden,hetgeen M&XIMILIAAX in allen deele had goedgekeurd (2).
Het geregtelt
jk onderzoek van Elxoxo en uooaxz llad reedsin Slagtmaamd tlesvorigen jaarsin hetslotteGentplaatsgehad.De verhooren van Eoxoxozjnbewaardgebleven en belangri
jlt, dewt
jl daaruithoofdzalkeli
jk de schuld ofonsclluld desbelklaagden
moetbli
jken (5). Zi
jwaren in naam desHertogsvan Alba op den twaalfden,dertienden, veertienden en zestienden van Slagtmaand Vi
jftienhonderd zeven en zestig door ps
VARGAS en DELRIO, ondersteund door den GriK er PRA&'
rS, in de Spaansche taal afge-

nomen. Eoxoxbs antwoorden komen hierop neer: 1o.dathi
j onderdaan en leenman
desKoningswas. 2o.datde meeste goederen en heerli
jklzeden,welke hi
j in de Nederlanden bezat,leenen waren van denKoning,wien hi
jdaarvoorden eed vangetrouwheid
had afgelegd. 5o. dat hi
j, sindshetvertrek desKonings, Stadhouder van Vlaandeven
en Artois, bevelhebber eenerbende van Ordonnantie en,sindsvjfjaren, Slotvoogd te
Gentgeweest was; dathi
j voor al deze betreltlkingen den eed in handen der Hertogin
van Parma had afgelegd, en hem voor het bestuur der genoemde gewesten een

berigtschrift was gegeven, hetwelk men onder zi
jne papieren zou vinden. 4o. dat hi
j
somti
jds zich in zi
jne stadhouderli
jke gewesten opgehouden, zich somti
jdsdaaruit,ten
tlienstdes Konings,verwijderd llad, doclldat hi
j, VOOr hettegenwoordige,niet ltonde
zeggen,ofhi
j den inhoud van zi
jn berigtschrift had opgevolgd,dewi
jllli
j datstuk niet
(bi
jde hand) lzad, het niet tlikwijls en sindsverscheidenedagen nietgezien had (1).
5o. dat hi
j, sinds het laatste vertrek des Keizers naar Spanje, Lid van den Raad van
State geweest was en als zoodanig den eed had afgelegd, maar zich niet llerinnerde,

voordie bediening een bi
jzonder berigtschrift(instructie),alleen eeneaanstelling tcpznmission) ontvangen te hebben. 60. dathi
j steeds,overeenkomstig zi
jn eed,geheim gehouden had, hetgeen in den Raad van State was besloten gewnrden. 1o. dat hj
noch met den Prins van oranje,den Graaf van Ilbwme en den Xarlkgraafvan Bergen
zich vereenigd had en zamengel
komen was, om onder ellkander over de zalken der Ne-

derlaltden en der Algemeene Staten te raadplegen, noch met anderen verbodene bi
j(1)nEREIFFENDERU,Ilist.de1'ot'dredela Tpfé'
pll#'or,p.456.
(
%2)DEREIFFENBERO,Ilist.de 1'ordrede la Tpgtlz;d'or,p.179 189.
(3)DeBaron I,
sREIFFENSEROheeftdezeVerhooren heteerstdoorden druklaelcendgemaaktinde
Correspondance de MARGUERITE d'Autriche, p.301- 449.

(4)Dicéqucno podriaresponder por el presente)porque notienelainstruccion,y noloha
visto muchos veces, y de muchos dias a esta parte.
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eenkomsten gellouden, ofverbindtenissen had aangegaan tegen de dienstvan den Koning,1568-

noch had aangedrongen op het bi
g'eenroepen der Algemeene Staten,voor zoo verre hij 1570

zich herinnerenkonde;ofschoon hi
j welsomti
jdsoverde algemeenezaken derlandenvan
Vlaanderen en over de middelen tothersteldaarvan mag hebben gesproken,bi
jzûnder
als de ienst des Konings en lzet behoud der genoemtle landen zulks vorderden. 8o.

dathi
j een tlerHeeren geweestwas, welke wenschten,datde Kardinaal nz ORAXVELLL
niet dien grooten invloed,wellken hi
j bezat, op zaken van hetbewind uitoefende; en
daar ditllem toen raadzaam voor de dienstdes Konings voorkwam , had hi
j metden
Prins van oralje en den Graaf van Ilborne den Koning hierover geschreven; hij
verwees op dien brief zelven; het lkonde ook wel zi
jn, dathi
j meteenige anderen,
welke tegen den Kardinaal en voor hem zich verklaarden, daarover had gesprolken,

maar hi
j herinnerde zicllnietsdaarvan in hetbi
jzonder;echter waren deXarltgraafvan
Bergen, de Heer van Mbntigny en eenige andere Ridders van hetGuldenVlies van het-

zelfde gevoelen geweest. 9o.dat hi
j zicllherinnerde,op zekeren morgen metuoohxz,
Byzltosx,xoxTloxv en, naarhi
j meent, metde overige Vliesridderste Bvussel aan de
woning van den Prins van oratt
je te zi
jn bi
jeengeltomen, alwaar zi
j, indien hi
j
zich niet vergist, spraken over den ellendigen staat tot welken de Nederlanden,

naar hetscheen, moesten vervallen, en datmen den Koning dit schrifteli
jk diende ontler het oog te brengen; daar echter geschil van gevoelen dienaangaande onder hen

ontstond, was men tot geen besluit gelkomen. 100. dat hi
j den Koning verzocht
had van zi
jne betrelkking in den Raad van State ontslagen te worden,daar hi
j en de
overige leden er slechts'om den vorm geroepen werden,terwi
jlalle zaken tusscllen de
Landvoogdesen IAR.
twVELLE behandeld en bepaald waren,vôôr zi
j te hunner kennissegebragt werden; hi
j herinnerde zich eqhterniet, ooitoverhetwantrouwen desKonings
tegen hem geklaagdtehebben. 110.dat,wathunne ltlagle over de wjze van bestuur en
over hetgrooLgezag van een vreemtleling als ORAwVELLS betrof, hi
j naarden bovengemelden briefaan den Koning verwees,welltedoorhundrieën(oaxxzz,Eoxoxo,noohxE)
onderteekend was; of dit ook door anderen afzonderli
jlk wasgeschied, herinnerde hi
j
zich niet; intusschen, alles was gedaan met een goetl inzigt en niet tegen de dienstdes

Konings. 120.datzi
j zich belklaagd lladden over ORANVELI.E,die den Koning vermaand
had,eenige hoofden derBondgenooten te laten vallen,zoo hi
j ooitHeer en Xeeslerder
Nederlanden zi
jn wilde. 150.dathi
jnimmergezegd had,datoltAxvlluluz hetgeloofsonderzoek in de Nederlanden trachtte ila te voeren; datdoor den Koning uit dien hoofde
nieuwe bisdommen waren opgerigt en het voornaamste daarvan aan den Kardinaal was

geschonken,ofdat'sKonings Biechtvadervöt)r zi
jn vertrelt had verltlaard,dathetnoodzalteljkwasnieuwe bisdommen op te rigten en te vestigen,om daarna onmiddelli
jk laet
geloofsonderzoelt in te voeren. llo. dat hi
j niet het eerst deze grieven had opgeworpen en o0k niet wist, wie daar mede begonnen was; zi
j waren in de we-
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tend hoe. 150.dathi
j zicllnietherinnerde,dat er
1568- reld gekomen, maarhem was onbel
1570
d ooten wegens deze zalken naar den Kosprake b1
j hen geweest was, een der Bon gen
ning af te vaardigen; wel was hun geraden een renbode te zenden, opdat alles geheimer bleve. 160. dat hi
j volstrekt niets wist van onderhandelingen metden Graaf van
M egen en diens gescllillen over de nalatenschap des Bisschops van Luik. welke hun
werden aangedicht.170.dathi
j, welverre van de komstdesKoningsindeNederlanden

als nuttelooste beschouwen, deze veeleer voorhoogstwensclleli
jlkgehouden had. 180.
dat slxex lt>rxAltp met hen en andere Bondgenooten geraadpleegd had, voorwendende

'sLands vri
jlleid te verdedigen, en ziclz in weinig eerbiedige bewoordingen over den
Koning beklagende.190.dathi
jnochbeweerdlleeftnochooithoorenbeweren,daterslechts
één opperbewindvoerder was van de Staten van Braband (que ltubiese un super-inten-

dentede lp:estadosdeBrabante), en derhalve allezaken doorhunnehanden moesten
gaan en zi
j er de meesters van waren. 200. dathi
j nietwist,datde Marltgraafvan
Bergelt, met voorkennis van hen en andere Bondgenooten, metnadrulkop hetbi
jeenroepen der Algemeene Staten had aangedrongen;alleen had hi
j in het gemeen hooren
zeggen,dateene zamenkomstderAlgemeeneStatennoodzakelljkwas.210.dathem evenmin iets bewust was van het pogen des Xarltgraafs van Bergen, om , metvoorkennisvan
de bovengenoemden , de Staten van Ilenegouwen tot denzelfden eisch aan te sporen als

die van Braband,opdatdoor beider vereeniging de Koning genoodzaakt zou zi
jn,hunnen wensch in te willigen;en tevens,om bi
j de LandvoogdeshetontslagvanLARGITTA,
een vreemdeling, als bewindvoerder over Landrescies, te verzoelten. zzo.dat m en dik-

wt
jlsgesproken had,datde Raad der Geldmiddelen en de Geheime Raad metdenRaad
van state vereenigd wierden en daar allesbesloten zou worden (kueJpdeftnanzesy
cpflscjp pz-ivado pasaqe en el cpzl:cr
jp de estado y alli se rcçpltlfcé'c); hi
j meende
er den Koning in Spall
je en dikwi
jls de Landvoogdes over ontlerhouden te hebbén,
w=t om vele redenen oordeelde hij ditwenscheli
jk voor 'sKoningsdienst. 250. datop
zeker bruiloftsfeest,in zi
jn huisgevierd, volstrelttovergeen bondgenootschap gesproken, maar slechts aan het malken van goede sier gedacht was. zlo. dat hi
j geen
lkennis draagt, dat de Prins van oranje eenszou gezegd hebben: eenmaalzullen wi
j
de sterksten zi
jn; maar nu herinnerde hi
j zich,datde Prinsdikmaalskwali
jk tevreden was over zi
jn gering gezag in den Raad van State. 250. dathi
j nimmer anderen vermaand had,zich te vereenigen voor devri
jheid en welvaartdesLands;zelfsnpoit
gelegenheid daartoe gehad heeft.260.dathem geheelonbeltendwas,datoaAwzz inzi
jn
prinsdom de mis verboden en het preken der Hugenooten veroorloofd had; evenmin

herinnerde lli
j zich watB>rRolx,aan tafelbi
j een derBondgenooten,tegen den Koning
en hetKoninkli
jlk gezag had in hetmidden gebragt.270.dathi
j nietgezegd had,dat
men oh-uvzxarz, wanneer deze in hetLand terugkeerde, zou dooden, en hi
j noch de
andere Bondgenooten in den Raad van State weder zouden verschi
jnen. 280. datmen
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delevenj metdepi
jlen,ondanlkshetverbod,heeftlaten dragen,wasom lkostentever-11
55
67
&6
mi
jden en een goed voorbeeld aan vele Ritlders te geven, die hunne inltomsten aan
prachtige leveri
jen verkwistten;en opdatde bedienden van eenige Heeren,dievrienden
van GRANVELLE Mraren terwi
jl zi
j methem in onmin leefden, mogten geltend worden,
hadden oskxzE, HooRxz, HooGsTRATEx, BERGEX, MEGEX, xoxTxoxv en hi
j later
MANSFELD, BREDERODE, CULEAIBORG en andere Edelen aan de hunnen eene en dezelfde

leveri
j en tot geen ander doel gegeven; de leverj metde zotsltappen lzatlmen laten
varen op bevelvan de Landvoogdes, uithoofde van zeltergeruchtdesti
jdste Blmssel
in omloop; en men had pi
jlen gekozen, omdatzullts overeenkomstig scheen meihet
zinnebeeld der Koningen van Spanje;geen andere grond had daarvoorbestaan. 290.dat
hi
j nietgezegd had, dat, zoo de Koning nietaan hunne verwachtingen beantwoordde,
zi
j huiswaarts zouden keeren, om geen getuigen te zi
jn van den ondergang desLands;
hi
j had echter wel gevreesd, dat hieruit eenige opschudding zou ontstaan. 500.dat
men dikwerf in den Raad van State over lzetbi
jeenroepen der Algemeene Staten gesprol
ten en hi
j daarvoor, behoudens den wildesKonings, gcstcmd had om geld te
verkri
jgen, ten einde in de tegenwoordige behoeften te voorzien;erwaren toen velen
van datgevoelen, dewi
jlzi
j anders geene mogeli
jlkheid zagen, niet in zwarigheden te
be
do
e
l
i
ng
de
di
e
nstdesKoningsen geeneanderegeweest.
vervallen;metditalleswas zi
jne
510.dat hi
j gezegtlhad,datde bloedbevelen zeer straf waren,en daarom sinds eenige
jaren nietmetgestrenglleid ten uitvoer waren gelegd. Op devraag,ofhi
jdezebevelen
voor gestreng hield? antwoordde lli
j, ze nietgezien te hebben,om ze te ltunnen beoordeelen,en aldtlsniette lkunnen zeggen,ofzi
j gestreng waren ofniet.Bi
jhettweede
verhoor ltwamen zi
jne antwoorden hoofdzalkeli
jk llierop neder: 1o.datlli
j meende het
verslag, door den Raad van State over de
invoering van het Spaansche geloofsonderzoek
@
in de Nederlanden ui
tgebragt, niet gezien te hebben; wat zi
jn geuitgevoelen over dit

punt betrof, verwees hi
j naardeaanteekeningen van den Grilervan dien Raad.2o.dat
lli
jziclz nietwelherinnerde,deLandvoogdest0thetverzachten .
derstrafbevelen,hetafschaFen van hetgeloofsonderzoek, en hetverleenen eeneralgemeenevergiffenistehebben

aangespoord als de eenige weg tot herstel der Nederlanden, ofschoon hi
j nietdurfde
verzekeren daarin te zullen slagen; deed men hetechterniet, dan zouden degevaren ver-

meerderen, en hi
j wilde voor degevolgen nietaansprakeli
jk zi
jn; zooht
j zich echter
zcodanig mogtuitgedrukthebben,dan washetgescllied uitdringendenoodzakeli
jlkheid,
en alleen nog onder voorbehoud van 'sKonings welbehagen en tot diens nader besluit;

zt
jnebedoeling wasdaardoordescheurmakersenoproerigenvooreentjdtotrusttebrengen,
opdat men intusschen het gepaste middel tegen hen m ogt vinden, zoo alsook daarnage-

beurd is;hi
j verwi
jstdeswege naar de goede diensten,welke hi
j in ditopzigtbewezen
heeft, 5o. dathi
jvan hetVerbond derEdclen aanvankeli
jk slechtsb1
j geruchtekennis
had gedragen, en niet dan verscheidene maanden na het aanbieden van het Verzoek11 DEEL. 5 STrx.
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1O F -gchrih aan de Landvoogdcs, een afschriû van het Compromis gezien heeft, maar zicll
1570 /

et herinnert het gelezen te hebben. 4o. dat hi
j, wel verre van de Edelen t0tdit
Bondgenootschap aan te sporen door llun alle hulp en bjstand aan te bieden, '
veeleer
degenen, welke er deelin nemen wilden en hem deswege raadpleegden, dit, en alti
jd
metgewenschtgevolg,ontraden heeft. 5o.dathi
j eerstop de bi
jeenkomstte Ilbogstra/c4 van het plan der Edelen heeft kennis gekregen, om der Landvoogdes een Smeek-

schriftte overhandigen;dathi
j ditnietgoedgekeurd,en deLandvoogdeservanverwittigtl
had; dat men teIloogstraten aan niets anders hadgedacht dan om goede sier te malken ,

en dathi
j op de vergadering te Breda niet geweestwas. 60.dathem niet bewustwas,
ofrax,
:pyrlton:lop eeneanderewi
jzeBrusselhadwillenverlaten dan hi
j er wasingeltomen,
noch datdeBondgennoten plan hadden,zich van Utreclttmeester te maken;maardathj
van dit laatste verscheitlene mau den daarna onderhetvolk had hooren spreken. 70. dat

hem een onderling vcrbond van de burgers tler steden, met zi
jnen wil en toestemming, geheelonbekend is. 8o.dathi
j nimmerBEItIAEX de woorden over 'sLandszaken
had hooren zeggen , welke dezen werden toegeschreven. 9@. dat hi
j niets wistvan het
plan der Bondgenooten, om tien of twaalf duizend gewapenden inZeelandbi
jeentebrengen,om denKoning,alshi
jdooreenek-ri
jgsmagtverzeldwerd,hetontschepentebeletten;
maartoen men berigtte,datM hxxx inZeelandgekomenwas,hadhi
jderLandvoogdesaangebotlen. zich in persoon derwaarts te begeven, om het met geweld te hernemen; tot

dateinde had lli
j eenigen uitgezonden om te verkennen, hoe men erin konde komen,
en varensgezellen gereed gehouden,zoo als bekend genoeg is. 100.dathi
j allen,welke
er henl over spraken,afgeraden had in het Verbond der Edelen deelte nemen, en dat
niemantl, die eenig ambtbekleedde,hem verklaard lteeft, er toe te behooren. 110.dat

hi
j zich niet herinnçrde, op het vernemen, dat de Koning niettothetmatigen der
stmfbevelen wilde verstaan,ooit gezegd te hebben,dat deze alles wilde teondersteboven

werpen. 120.dathi
j nimmertotde Landvoogdesgezegd had, dat hi
j vooreerstde wapenen niet tothare vedediging konde opvatten; hi
j wasalti
jd bi
j haar te Brllsselgeweest, behalve toen hi
j, op haarbevel, zich naar Vlaanderen en Artois had begeven, om de bewegingen te stillen , hetgeen hem gelukt was, zoo als beltend is. 150.

dat hi
j niet, zoo a1swordt voorgesteltl, toen de Bisschop en de Regering van Ull-echt
hem aanboden een zeker getalkrijgsvolk te bekostigen, geweigerd had, de wapcnell
te hunnerbescherming op te vatten. 140.dat,welverre van zich dilkwi
jlsverontsclmlêigd te hebben van dewapenen op tevatten,hem ditnimmer wasbevolengeworden;hi
j
had zelfs alti
jd op eenigemanschappen totonderschraging zi
jnsbewindsaangedrongen,
maardoor gebrek aan geld,waren hem deze nietligteli
jk verleend. 15@.daterietsaan
waar wâs, doch hi
j herinnerde zich geene bi
jzonderheden, dat de Prins van oranje
hem gezegd had,niettegelooven,datzi
jne (oaAxJE's)bendevanOrdtmnantietegende
Ketteo zouwillendienen,en derhalvebegeerde huiswaartste keeren. 160..dathi
jnimmer
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bI
J'deLandvoogdesop hetbl
jeenroepen der Algemeene Staten aangedrongen ofhaarvoor15081576
ocgen gehouden had,dat,wanneerzi
j'tnietdeed,deze staten op eigen gezag zouden
W eenkomen. 170.datde vergadering te St.Frà/ïjc3èmetzi
jn wilnoch toestemming of
veorkennis gehouden was,en hi
j ook niet geweten heeft,wat erverhandeldisgeworden
danveledagen daarna. 180.dathi
j nietaan deVergaderden te St.Frtfïjcl alle hulp en
bjstand heeft aangeboden, ondervoorwaarde, dat zi
jhetVerzoekscllriften Compromis
niet overtraden; evenmin was de verzekering, te St. Truijen aan de Ketters gegeven,
metzi
jn wi1en op zi
jn lastgeschied. 190.dathi
j,van deLandvoogdesalleenvernomen
had,dat deBondgenooten ziclzvan haartrachtten meestertemaken.:00.dathi
jniet
weet, dat de Prinsvan ovalt
jeaan de Ketterste A.
ntwelpen verloftotvri
je godsdienstoefening verleend had, maar alleen gehoord heeft, dat de Prins eenige overeenkomst

methen had aangegaan, waarvan de stulkken bi
j de Landvoogdesberusten. :10.dat,
wat eene znodanige vergunning van vri
je godsdienstoefening aan de Kettersvan Cent,
Trugge en andere plaatsen door llem verleend, betrof, lzi
j verwi
jst naar hetgeen hi
j
(aarover schrifteli
jlk aan de Landvoogdes,bi
j zi
jn terugkeeruitVlaanderen9heeftmedegedeeld,en zich beroeptopGeesteli
jken,denGewesteli
jkenRaadvanVlaanderen,eneenke
jtegenwoordig waren;van eene geli
jlkevergunbijztmdereHeeren,dielletweten en erbi
ning,doorden Graafvan Iloogstraten aan de Kettersvan slecltelen verleend,washem niets
bekend. 220. dathi
j volstrekt niets wist van het vollk ligten der verbondene Edelen in
Dttitscltland; slechts llatllzj gehoord,datzi
j en de Kettersverstandhouding hadden met
Duitschevs en Franscltelt, en er zich op beroemden. zso. dat hem gelzeelonbekend was.
nf Antwerpen en 'sffer/pgpzllpîc/l met Brussel en andere steden van Braband over een

enderling verbond onderhandeld hadden. 210.dat hj slechtsvan hooren zeggen weet,
dat de Antwerpenaars aan tlen Prins lan oranje zekere somme gelds voor de gewone
uitgaven van zi
jn huisgescllonlten hebben;hi
j meent,datdePrinsdaarvan aan deLandvoogdes rekenschap gegeven heeft. 250.dathi
j nietweet,tlatdeRegering van AntwerAC?s vi
jf vaandels burgers geworven en daarover AxToxxs vAx STRAALEX totD velhebber
Aa gesteld had,buiten raad ofvoorlkennisderLandvoogdes;welhad hi
j gehnord,datte
Altttverpen eenige vaandels voetvollk geweest waren , onder welke v&w STRAALEN eenige

betrek-king bekleedde. j260. dat hi
j niets weet van hetgeen LooEwzzK van AtIv
st
sgu met
den Hertog van Kleef onderlzandelde, of van diens volksligtingen in buitscltland
op last van oRAxzz; slechts had hi
j hooren spreken, datLonEwlzK zich dikwi
jls naar
Duitscltland en elders begaf, lletgeen hem steedsverwonderd had;dathi
j, welverre
van b1
j de Landvoogdes op eene algemeene vergiFenis voor diegenen aan te dringen,
welke de wapenen hadden opgevat, altt
jd van gevoelen geweest was, datde zoodauigen als vi
janden van den Koning moesten behandeld worden,geljk uitzi
jnevertoogeR in den Raad van State tegen de opstandelingen van Lannoy, oesterweel, Xpprxik

en î'
alenct
-eltnes kon.bli
jken. 289.dathl
jnietmetdeandereVerbondenen hlmnever7*

tzw*)
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1568- bindtenissen geteekend had, zelfs daartoe niet was uitgenoodigd geworden. 290. dathet1576

geen te W illebroek behandeltlwerd,op lastder Landvoogdes geschied was,en dathj
daar niet afzonderlt
jlk met den Prins van oranje had gesproken. 500.dathi
j zich niet
herinnerde
tegen de Landvoogdes,in bi
jzi
jn van eenige leden van den Raad van State,
I
gezegd te hebben,datz0o zi
j nietalleswildeverliezenenverlangde,a
daterveelbloetlgeplengdwiertl,zi
jnietdebevelendesKonings,maar zi
jnen(Eoxoxns)raadmoestvolgen;wel
had hi
jgezegd,datdelangdurigeberaatlslagingenenandere bezwaren,toen aanwezig,oorzaak konden zi
jn vanvelerampen,enmennietkwaad zou gedaanhebben,eenighulpmiddel, naar de behoefte van het oogenblilt, te vinden, om grooter kwaad te voorkomen.

:1(
,. dat hi
j gezegd had, dathetzeer moel
jelijlt zou zi
jn,de bevelen desKoningsten
opzigte van het geloofsonderzoek, de verzachting der strafbevelen, de vergiFenis en

hetprelten te gelijken ti
jde ten uitvoer te leggen,maar dathi
j nietteminnaarvermogen
etracht had, de goede bedoeling des Konings te verwezenll'lken;nimmerhad hi
j beweerd, dat het niet verleenen eener algemeene vergiffenis het Land ten eenenmale in
het verderf zou storten, en dat 'sltonings besluit daaromtrent te laat zou komen. 520.
flat noclz hi
j1 noch Hoohxz, HooosrRtrEx, BACKERZELE of EsovzRoEs beweerd hadden,
i
ndi
e
n
de
n
ve
r
bo
nde
ne
n
Ede
l
e
n
e
n den scheurm alters niet vergund werd,wat zi
dat
j

vorderden,men alle monniken,geesteli
jken en Katholi
jlten,in dienstdesKonings,moest
dooden;welhad hi
j daarvan,a1s van een l0s geruchtonderhetgemeen,ietshoorenspreken. 530.dat hi
j ernooitaan gedacht, er zelfs nooitvan gehoord had, den onderbevelhebber der bende van Ort
lonnantie van ohu zE uit te zenden, om in zi
jn naam
kri
jgsvolk te paard te werven. 510.dathi
j nimmermetden Prinsvan oralt
je tegen de
Landvoogdes gezegtlheeft,datwanneer zi
j hetLand verliet,deze gewesten geen meester
zouden behoeven; en.dat, wat hun betrof, zi
j de Algemeene Staten zouden bi
jeenroepen'
1 dat dit laatste in allen geval zou geschieden , en men tot dat einde veer-

tig duizend man zou bi
jeenbrengen; hij had integendeel alles aangewentl, dat de
Landvoogdes Brussel niet verliet. 530. dat hem niet beltend was, dat op last van

oRAwzs en de stadAntwelpen kri
jgsvolk te paard inbuitscltland werdgeworven. 560.dat
op de bi
jeenkomst te Dendermettde gesproken was over 'sKonings misnoegen betreffende den gang van zalten in de Nederlanden, over den vermeenden brief van AIzAVA,

welks echtheid hi
j (EoMoxo)ontkend had, en ofmen hetLandzouverlatenofdet'
tlJpenen opvatten, indien de Koning met eene ltri
jgsmagtmogtkomen, maardatmen
tot geen besluit was geraakt en gezegd had, dat men op zullkeen zwalklken grond,

iets dergelt
jks van zulk een goed en Katholi
jlt Vorst niet moestdenken; hi
j, tlie
dit vreesde, lton het Land verlaten. 570. dat hi
j nooit de Staten van Vlaanderen
had bi
jeengeroepen, om bj de Landvoogdes op het vergaderen der Algemeene Staten
aan te dringen, en o0k nietgetracllthad, ditbi
j de Staten van Ilblland te bewerken.
58@,Op de vraag,of hi
j in den Raad van State had voprgesteld: vri
jheid van geweten,
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een bepaalden dag voor de bi
jeenkomstderAlgemeene Staten,en datdeKoning met15
16
57
&6

eene kri
jgsmagtzou komen? antwoordde hj,datmen dikmaalsin den Raad van State
verscheidene middelen besproken had, om de zaken en de rust des Lands te herstellen,
maar dat de gevoelens uiteenloopend geweest waren, zoo als men uit de opteekenin-

gen der GriKers kan vernemen. 590. dat hi
j had voorgeslagen, door middel van
eenige schikking Valenciennes onder de gehoorzaamheid des Konings terug te brengen,
maar toen dit mislul
kte, had aangeraden, die stad met geweld tot onderwerping te
e

brengen; dat hj openlt
jk tot hare afgevaardigden gezegd had, dathi
j womcwhxEstot
dat einde ltrachtig zou ondersteunen; en wat door hem uit dien hoofde verrigt was,

ltonden de Landvoogdes en vele Heeren getuigen; in gevolge zt
jn verslag werd JQJ:zlciennesbelegerd en sedertingenomen. 400.dathi
j nietswistvan eenen brief,in welken ORANJEj HOOGSTRATEN, BREDERODE Cn NIEUW ENAAA in naam VD HOORNE llem zOu-

den aangespoord hebben, met hen een nieuw verbond aan te gaan, bt
j hetwelk men
elltander beloofde het preken te beletten, opdat de Koninggeenvoorwendselzou hebben,

om gewapend te lkomen;en in gevalhi
j kwame,om te onderdrukken,hoofden telaten
vallen, kasteelen op te rigten, Spaansche bezettingen in de steden te leggen, en de
Nederlanden als veroverde gewesten te behantlelen, zich alsdan met de wapenen te verdedigen. 410. dat de Graaf van I,
lbogstraten hem nimmer had laten uitnoodigen, om

met ohAxzE, HooRxE en BREOEROBE middelen te beramen, om de vri
jheid desLands,
hunne Personen en goederen te bewaren; wel had Hooosrhxl'Ex hem , uit naam van
den Prins,BevEoEltooz en andere Heeren, te Gent dringend verzocht,naarAntwerpen te

komen; tlit echter had hi
j afgewezen, eerstensom geen kwaad vermoeden op te wekken, en ten tweede dewi
jl hi
j in Antwerpen nietste verrigten had; wataldaar moest
behandeld worden, was hem onbekend. 420. dat lzi
j zich nietherinnerde,datzi
j el.

kander,toen het bondgenootschap was te niet geloopen, de brieven, daarovergewisseld,

hadden teruggezonden. 450.datlli
j den zamenverbonden Edelen nimmer gunstofhulp
beloofd,maar toen zi
j te St.Trutjen waren bi
jeengekomen,hun goede woordengegeven
heeft, om hen af te houden verder te gaan en aldaar met de afgevaardigden der lkoop-

lieden en kerlkeraden in eenig verbond te treden; hj had deswege hun hoop gegeven,
dat'sKoningsantwoord zou komen,maar zoo zi
j andershandelden,zi
j devergiFenisen
gunst des Konings niet verwerven zouden; hi
j had nog onderscheidene andere goede
diensten bewezen,opdat de Iamenverbondenen niet van kwaad tot ergervervielen; op de

vergadering te'bufel washi
j meteen lastbriefvan de Landvoogdesverschenen, welke
nog onder zi
jne papieren zou gevonden worden, en dien hi
j niettebuiten gegaan was.
Alo. dat hi
j schriftelijlk den nieuwen eed had afgelegd,welke bi
j de Landvoogdesberust. 130.dathij aan BACKERZELE geen antleren last llad gegeven, dan in Vlaandereuj
door middelderOverheden, hetpreken te beletten, de Katholl
jke kerken te herstellen
en dergeli
jlte zaken meer. 460.dathij erkende,den Heervan Leefdale,welke overde
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<76 Katholi
jke godsdiemt,kpali
jk dacht,uit zi
jne dienst ontslagen en geraden tehebben,
&ich.tevemvi
l.deren,en dathj hem sedertnimmer jja(jweaesezjeu. Ayo.(uthj,verpaand zi
jnde eenige Edellieden van zi
jn huis,welke totdeVerbondenen behoortlen,
te ontslaan,geantwoord had,datlli
jhen voorKathpli
jken hield;hadhi
jhiervan geene
bewi
jzen gehad, lzi
j zou llen weggezonden hebben. 480.dat lli
j krjgsvolk tegen de
scheurmalters, die, niettegensta= de het verbod, te oudenaavde preken wilden, gezou-

flen had,welk veertien of vi
jftien van hendoodde. 490.dat hi
jzich nietlzerinnerde
last gegeven te-hebben tot het opmaken van zekere stukken, hem getoond en ontler

de papieren van BxcKEhzzlzz gevonden. 300. dathi
j zich evenmin herinnert,zeker geschrift,insgeli
jks bi
j BAcf
Kyrltz>rLE gevonden en hem getoond,aan Il>zltolsx en Mowwoxy
in Spanje gezonden te hebben;welweethi
j,dathi
j demiddelen,daarin voorgeslagen,
desti
jds als heilzaam voor den staat beschouwde, en meent dat, zoo er gebruik vall
gemaakt wate, men gemakkeli
jk de zaken hersteltl en vele moejeljkheden en rampen,,die gevolgd zi
jn, z@u voorkomen hebben; oolt meenthi
j,dien overeenkomstig,
aan den Koning zelven geschreven te hebben, en datditzelfde ontlerwerp dikwtjlsin.
den Raad van State,op lastder Landvoogdes,isbehandeltlgeworden..31O.dathi
j niet
tegen sovRluv'
r,den Pensionarisvan Gent,gezegd had,de stedeli
jke Regeringteverwittigen, dat het prelten buiten de stad vri
jeli
jk konde geschicden, dathet geloofsontlrrzoek zou geschorst worden tot zoo lang door den Koning, in overeensiemming mel do
A1gemeene Staten, anderszou bevolen worden; zoo hi
j lovalau'
r ietsmogtgezegd heb.

bcn,wasditop lastvan de Landvoogdesgeschied.520.dathi
jzichnietherinnerde,aande
Regering van Gent een afsclzrift van de verzekering der vergiFenis,door tleLandvoogdes
aan de verbondene Edelen onder zekere voor:vaarden gegeven , gezondentehebben;raaar
mogtdit het geval ge.weest zi
n.
n had hi
r een brief bi
sJezonden.
an welken hi
ei
' da
ei e
#i
# Q.
'' a
*i
#
.-

zich gedroeg;van een schri
jven desti
jdsvan de Hertogin van ParmaaandeRegering'
van
Gent,washem nietsbewust.550.dat hi
j buiten lastofaanstelling van deLandvoogdes,
maar in overeenstemming naet de Overheden,in Gent, oudenaarde en andereVlaamsche
steden aan tle scheurmakers het preken buiten de steden op zekere a= gewezeneplaatsen
had toegestaan , overeenkomstig hetgeen de Landvoogdes aan de verbondene Edelen had:
vergund.
i van zt
jn bedri
jf in Vlaanderen had hj een verslag ingeleverd bj den Raad
van State, en een afschrift er van aan den Raadsheer ns vltvxyrxzxz>:s of b'AssoxvzLlœ.
.

:10.dathi
j geschreven had, datden scheurmakerste Geltt cene begraafplaatszot!aangewezen worden in ongewi
jdeaardeen op hetveld.550.datht
jaan driekri
jgsoversten
G volen had, de Regering van Gent,in geval van nood, tegen de scheurmakers te on-

dersteunen;voor het overige,had hi
j raadzaam geoordeeld.,metdezelaatsten overhet
qitoefenen hunner godsdienst te onderhandelen,daar men noch middelen noch magttegen

hen bezat;wat deswegeverhandeld was,zou men in zàjne verslagen aandeLandvoogdes
vinden. 560.datllj,ondcrrigtvan een schri
jven der Laudvoogdes aan t1e Regentenvan
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Genten oudenaarde,waarbi
jhun verboden werd,den scheurmakersvri
je godsdienstoefew15
681576
ningtevcroorloven,verklaardhad,datditnietltondetenuitvoergebragtworden,alszi
jndû
in strjd methetgeen in de acte van onderwerping wastoegestaan,waaiaan zich deReering moest houden,opdat het volk geen voorwendsel vondjom pp nieuw op testaan;

daarnalzadlzi
j metvxoucs,I)sBztrxErzrEsenn'.
tssoxvax-z overdezehandelwi
jze derLandvoogdes gesprolten,welke weinig*dagen te voren had goedgekeurd, watdoorhem verrigt

was; lzun antwoord wasgeweest, dathl
j geduld moesthebben, daar de Hertogin, om
verscheidene redenen, voor het oogenàlik nietanders handelen konde. 570.dathi
j dei'
Regering van oudenaarde, op hare vrees voor de beeldstormers, geene hulp hadkunnen

bieden, dewi
jl hem daartoe hetbeveltler Landvoogdes, volk en geltlontbraken. 580.
dat Pyll'
ltcs D.
x,
rzlExrs hem eenen aanbevelingsbriefvan den Paltzgraaf, zi
l'n schoonbroeder,

gebragthad,maar hi
j dezen man gelasthad te vertrekken,en herh sedert nopit weder
had gezien. 580.dathi
j nimmer aan PIETER l)zRxzcKx,eenvootnaam bevorderaarvande
nieuwe got
lsdienst,veroorlooftl had zich in Gent te vestigen, datdezeerevenwelwoonde

j, wat zi
jn xeren hem somti
jdsvan wege de Ketterswaskemen spreken. 600. dathi
lof aan de scheurmakers te Furtt-ambacltten te Zpp betrof, van te mogen preken en

bedehuizen te stichten, zich gedroeg aan de verslagen van zi
jne handelingen in Vlaanderen bi
j de Landvoogdes ingediend. 610. dat de Regering va11Yperen hem nimmer
onderstand tegen de beeldstormersverzocllt had;maar dathi
j bi
j klokk-engelui de ingezetenen op de markthad bi
jeengetoepen en doen zweren,den Ktming getrouw te bli
jven, de scheurmakers niet binnen te laten , of het prelken te dulden,maar de Over-

laeid a1s goede en getrouwe onderdanen te ondersteunen; drie dagen tlaarna hadden zi
j
geheelhettegenovergestelde gedaan;deBisschop van Yperen en eenigeHeeren,desti
jds
tegenwoordig,konden van tlitallesgeluigen. Op de vragen bt
j hetderde verhoor,gaf
Isoxoxonagenoegtotantwoord:620.dathi
jaande scheurmaltersvan Yperen hetzelfde had
toegestaan alsaan die van Genten om dezelfde reden. 650.dathi
j nooit door r&cx.
eltzEz,
z ofiemand andersvan hetVerbond derEdelenltennisgedragenhad,zoo alshi
jreed:
vroeger betuigd had. 610. dat de inwoners van Armentieres hem nooit aangeboden

hatlden den scheurmakersweerstand te bieden, dat zi
j daartoe ook nietde magtbezaten; bi
j den lleer van Rassinghien, bevelhebber van Itî
jssel, en desti
jdste Armentieres,lkon men vernemen,hoe de zaken zich toegedragen h>dden. Hi
j erkende,dathi
j
tlen scheurmalkers aldaa.
r had toegestaan, op eene aangewezene plaats buiten de stad te

preken en er een bedehuis te stichten. 650. tlatmen uitacllting voor hem en zi
jne
bewezenediensten,den Heer van Noircarmes,op wien eenigen misnoegd waren,geli
jk
tlezen wel bewust is, gcen kwaden trek gespeeld heeft. 660. datlzi
j nietweet, om
wellte reden oRAxzz zich naar Augsburg en Franklbrtbegeven llad; slechtswashem
door den Prins gezegd, dat lli
j om zi
jne bi
jzondere zaken naarde laatstgenoemde stad
zich begaf. 67,.datlli
j alleen van honren zeggen had,datvAx STRA&LEX ten behoe4'c
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- derstad Antwerpen,ofom ietsdergeli
jl
ts,naarFranklbrtwasgetroklten.689.dathl
j
.

van moxlqlxv, op diens reis naar Spanle, eenige brieven, wegens de afwezigheid van
xlooawz aan hem gezonden, ontvangen had,maar zicll den inhoud daarvan niet llerinnerde. Op de vraag ecllter: of een dier brieven niet vermeldtle,dat xox'
rloxv met
den Heer van slbntmorency gesprolten en van hem aanbiedingen ontvangen had, den

Graafvan Ilborne metkri
jgsvolk te ondersteunen,dewi
jl uoohxE aan MoxrxoRzxcv insgeli
jkskri
jgsvolk aangeboden llad?antwoorddehi
j,datdezebriefin algemeenebewoordingen aanbiedingen bevatte z0o wel van goederen als van personen, maar hj herinnerde zich niet, dater in hetbi
jzonder over kri
jgsvolk, ofoverde Nederlandsche zaken in gehandeld werd. Hierop gevraagd zjnde, ofde Graaf van Iloorne en de Heer
van M ontigny of iemand anders van hen, door middel van den Graaf van Nieuwenaar,

met zi
jne voorkennis en overleg, krl
jgsvoll
t in buitscltland onderhouden hadden,
om den Admiraalvan Frankrijk en MoxrxoRExcv te ondersteunen,terwi
jlzi
j van deze
de belofte lladden, dat zi
j, bi
j geli
jlte nnodzalkeli
jlkheid, daaraan zouden beantwoorden en alles voor alles wagen? was zi
jn antwoord, dat hi
j meende te hebben hooren spreken, dat de Graaf van Iloorne eenig kri
jgsvolk gereed hield ten belzoeve van
xoxrxohzxcv in diensbi
jzondere geschillen, maarofditdoormiddelvan wzEvwExAth
geschiedde, was hem onbekend; hi
j llerinnerde zich niet, wie hem ditgezegd had,
noch ook hetaantalvan datkri
jgsvollt;alleen wisthi
j,dathetDuitsche ruitersW aren,
en dit alles zonder zi
jne teestemming eschied was; ook was lzem onbewust, of de
Heer van Afpzl/z
m prcpcy eenig ander aanbod van volk aan HooRxs en Moxr
rloxv gedaan

had dan dat, van wellt hi
j bi
j de voorgaande vraag gesprolken lzad. 690. datlzi
j zich,
evenmin a1s vele andere zalken, welke hi
j geschreven hceft, llerinnerde aan Ltzxhcs
scuw Exnv gemeld te hebben, ))dat de drie Heeren meer dan ooit eensgezind en vrienden waren, en dat Mlt&roEltooz voor hen gewonnen was.'' W anneer hem de brief ge-

toond wordt, en hi
j dien gesclzreven heeft, zalhi
j dit niet ontkennen, maar voor als
nog kan hi
j niet zeggen, wie de bewuste drie Heeren geweestzi
jn, daarhi
j zich niet
herinnert dit geschreven te hebben. 700. dat hi
j erkent eenige brieven, hem thans
voorgelegd,geschreven en geteelkend te lzebben. 710.dathi
j den Kettersteoudenaarde
eene plaats buiten de stad om te prelken en te begraven heeft vergund, ten einde hen

buiten de stad te houden, en opdat zj niet in de Katholjke kerken preekten, zoo
als zi
j reedsbegonnen hadden. B1
j hetlaatste verlloor,den zestienden vanSlagtmaand,
zeide Eoxoxo ongeveer: 720. dat hem niet bewust was, dat eenige andere Edellieden

van zi
jn huisbi
j hetaanbieden van lletSmeelkschriftdoorBREOEROOE aandeLandvoogdes
tegenwoordig zi
jn geweestdan,buiten zi
jnevoorlkennis,ATTE>BRUGES,een zi
jnernabestaanden,die zich echternaderhand aan hetVerbond onttrolklken en bi
j de Landvoogdes
veronlschuldigd lzeeft, waarna hi
j meti
jver den Koning gediend heeft; behalve ATTlxylx/tlzs, bevonden zich te Brusselbi
j de verbonden Edelen,naarhj gelooft,BAcKEl=
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zEx,z en coco; deze laatste vroeg hem eenige dagen daarna ontslag en verltreeg dit.156875e

dat ht
j geen der Edelcn,welke hetSmeekschriftaanboden,bi
jzich gehuisvest
heeft, maardatversclzeidene aan zi
jne tafeldeelnamen zonderdoor hem genoodigd te
zi
jn,hetgeen dilkwi
jls gebeurd is; evenwelweethi
j niet,wie zi
j waren en dat zi
j met
hem overietsgesproken hebben;nooithadden zi
j echterin zi
jn huis en in zi
jnetegenwoordigheid:Levede Geuzen.
?geroepen;en wanneerzi
jditbuitenzi
jnhui:inzi
jnbi
jzi
jn
(lcden, was dit alti
jd tegen zi
jn wilgeweest. 710.dat hi
j,de Prins van ovanje en de
Graaf van ffpprklc, zich van eenen maalti
jd bi
j xkxsrxyuo te paard naarhetHofbcge.

vende,hethuisvan CrLEMBORG binnentraden,waarBzty:llzztoz)zen andere voorname Edelen
gehuisvest waren en nog aan tafel zaten; onstuimig was llun daar een beker onder het

geschreeuw van:Leve de tzczfzczl1toegebragt,waaropzi
jterstond,zonderplaatsgenomen
te hebben, zich verwi
jderd lladtlen; 750. dat omtrentdriehonderd Edellieden hetVerzoekschrift aangeboden hebben, maar dat, naar men verhaalde, welachthonderdpaarden

in Brussel desti
jds geweest zi
jn. Op de vraag, waarom men, bewustvan de komst
dezer Etlelen,van llunne stoutheid bi
j hetoverleveren van hetSmeekschrift,en van de
bcweging,well
ke zi
j in Trltsselverwelkten,hun geen weêrstand geboden had,en daarin
zlietdoorden Raadvan State wasvoorzien geworden;en oflletwaarwas,dathi
j (Eoxoxo)tegen iemand,wellkeop diteen en anderaandrong,gezegdhad:))Laatlzen begaan, want het zi
jn Edelen en lieden van aanzien?'' washetantwoord;760.dathi
j
zich nietjuistde voorstellen llerinnerde, welke desti
jds zoo in alsbuiten den Raad van
State gedaan waren,maar datalom zoo veelschrik ,vrees en wantrouwen heerschten,dat
men vooreersthet plan der Edelen niet beletten lkonde;ook ontbralkhetdaartoe aan eene

gewapende magt; daarbi
j had hetgeruchthetaantalEdelen grooter gemaaktdanhetint
lerdaad was, en bovendien werd verzelkprd, dat de Verbondenen terstond na tle overleve-

ring van het Smeeltschrift zouden vertrelklken. 770.dathi
j nietkonde beslissen,oflaet
getalder Katholi
jken en welgezinden,om zich tegen de beeldstormerste verzetten,ten
ti
jde der beeldstorming veel grooter wasdan dat der Ketters; zeker is, dat de welgezinden het niet waagden de wapenen op te vatten, en datde lkwali
jkgezinden deze in
handen hatlden, zoo als de Voorzitter van den Raad van Vlaanderett en anderen ltonden

getuigen. 780. dat hij sxcltEhzElzE als raadsman alleen in zi
jne bi
jzondere zaken gebruikte, hem aan zi
jn disch liet aanzitten, en drie honderd kroonen 'sjaarsbetaalde.
790. dat hi
j geene gelden van de Overheden in Vlaanderen getrol
tlten,maar van de
Staten van dat gewest derlig duizend gulden, a1s een gewoon geschenk aan de Stad-

houders van Vlaanderen,bi
j hetvertrek desKoningsontvangen had;de Staten van ;rtois lladden hem een lluis in Arras geschonlten, ter waarde van vi
jf ofzestluizend
gulden. 800.dat op zi
jn eisch de Bissclzoppen, Abten en andere Geesteli
jlten van
ge
ge
ve
n
hadde
n, welke
Vlaanderen en Artois den Koning bi
j de veertigduizend dulkaten
aan twee ontvangers, door de tyndvoogdes en den Raad der Geldmiddelen aangesteld,
11 DEEL. 5 STUK.
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jn uitbetaald, en welke daarvan relkenschap konden geven. 810. dat nooitte zi
jner
kennisse gekomen is, dat CITEL eenige zaken in Bourgondin'of met den Heer I)x RIJX

op zi
jn bevel of metzi
jnweten behandeld heeft. DERIJE wasin zjn lzuisteBrttrsel
overleden,maar hem wasnietbewust,dathi
jtotde verbondeneEtlelen beheorde; eve),
Sveinig alsCITEL,diesindsdriejaren nietmeerin zi
jnedienstwas (1).
Xen mag vooronderstellen, dathet verhoor van den Graaf van ffppr?lc overtlezelfdeof

soortgeli
jkepunten geloopen hebbe. Op grond dezerverhooren en hetvoorafgeganeonderzoek derpapierenvandebeideGravenenvandiehunnergeheimsclzri
jvers,dochzondcr
getuigen gehoord te lzebben, had de Procureur-Generaal de acte van besclluldiging opgemaakt;die tegen den Graafvan Egmond bevattenegentig, en tegen den Graafvan Iloorne

&ie en zestig punten. Reedsdatleli
jk wordthun hierin te lastgelegd,))datzi
jin vereeniging metden Prins van oranje getrachthebben, hetgezag desKoningsin de Nederlanden ovnver te werpen en zich van de regering meester te malken.'' A1 de punten
van aanklagte ))in wellke,'' zegtHoo>''
r, ))alle bemoedenissen tegen hen in hetllof van

Spanje opgevat,voor ongetwi
jfeld bi
jgebragt,de waarheid ten hateli
jlkste geduid,enzoo
welongeri
jmde alswaarschi
jnli
jke valsheden te hoop geschraaptwaren,,'moeten daarvan
ten bewi
jzcstreltlten,inzonderheid llunne gedragingen tegen ORAwVELI,E,waardoor deze
genoodzaalkt was geworden het Land te verlaten; hun beweren, dat de zaken van den
Geheimen Raad en dien der Geldmiddelen in den Raad van State belioorden belzantleld
worden,om daardoor hetgelleele beheer van zaken aan zicll te trekken;hunne zamenkomsten te Bl'
eda, Ilbogstratelten elders, welke aanleiding gegeven lladden tot het opstellen en indienen van het Verzoekschrift der Edelen door BREDERODE, hetgeen de broll
geweest was van zoo vele onheilen en van opstand tegen den Koning; hunne betrekking

tot de verbondene Edelep, waardoor zi
j bevorderaarsen tleelnemersin datVerbond geweest waren; en eindeli
jk hunne strafbare toegeeii
jltheitl ten opzigtederoproerlingen
en beeldstormers, uit wellte hunne verstandhouding met dezen moet bli
jken. Hierop
wu Eoxowo den negen en twintigsten van W intermaand Vi
jftien honderdzevenenzestig,
en uooRwz den zevenden van Louwmaand des volgenden jaarsschult
lig verlklaard aan de
misdaad van hoogverraad. Een afschriftderactevan besclluldiging washun doorden Grif-

Eer PRAATS overhandigd, met bevel binnen vi
jfdagen,zonder raad ofhulp van eenig
regtsgeleerde ofvriend,zelveeeneschrifteli
jkeverantwoording daarop in televeren (;).
(1)btterrogatoiresdu comte#'IrGxosT,indeCorrespondancetfcM&RGUI
SnITEd'Autriche,p.301 349.
(2)Procès des fbmfc.
v#'EGMONT etdeIlol
txs,T.1.p.24 63,103 134. Procesr.#.Grttc/
v.Ecxoyo,in I,s cluERc, cesclt.d. J7
pr.Nederl.D. 1.bl. 617--635. La #ccltfc/fp?z del'fpz?pcc?lccde
plllLlppE DE MoxTxoaEycv, 1579. p. 32, 187 216. :oa, Ilist.t/.Nederl.00rl. 9.1. B.1V.bl.
190- 195. Glzsjrs,oorspr.d.Ncderl.Beroert.bl.298- 312.
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Vlies, aan den Bloedraad alle bevoegdlleid in hunne zaalt ontzeiden; doch toen men 576

hun verklaarde,datzi
j alsdan bj verstek zouden gevonnisd worden, besloten zt
j te antwoorden (1). Beide ontkenden standvastig,ooitgetracht,zelfsooitgedachttehebbenvan
Heer of Koning te veranderen ; en deGraafvan Ilbornebelklaagdezich ten hoogsteoverhet

ongeli
jk,hem hierdooraangedaan. Zi
j erkenden,datzi
j,maarteregt,op hetverwi
jtleren van ORAXVELI,
E aangedrongen lladden,dewi
jl lli
j den Landetotnadeelstrekte.
Eoslowo ontkende niet, dat Looxw zzlt van Nassau op de zamenltomst te bendermende
k

cen middelvoorgeslagen had,om de Spanjaarden uitdeNederlandentehouden,maardat

de overigen ziclldaartegen verklaard hadden;en hi
j (Eoxoxo)hadhetalzoonietnoodig
geacht, den Koning of de Landvoogdes van deze vergadering,inwelkenietswasbesloten

geworden, berigt te geven, zoo als hi
j anders alti
jd gewoon was, wanneer zalken te
zi
jner kenniskwamen,welke op 'sKoning dienstbetreklting ltonden hebben.Beide erkenden, dat zi
j den beeldstormers en Kettersietstoegegeven hadden, maaralleen uit
nootl en ten behoeve van de Katlloli
jlke godsdienst zelve, die.zondertwi
jfelin '
IVc(Izlderen, waar meer dan zestig duizend mannen gewapend ter prelte gingen, en in het

Doorniksche,waarhetgetalder Hervormden dat der Katholi
jlken verre overtrof,geheel
uitgeroeid geworden zou zi
jn, zoo men nieteenige toegeefli
jltheid betoont
l had, waardoor de Kerlten, den Katholi
jlken afgenomen, teruggegeven werden. Op deze wi
jze
beantwoordden zi
j puntvoor punt de tegen lzen ingebragte beschuldigingen, en zuiverden zich, naar veler oordeel, ((volkomen van de voornaamstc kladden, die men hun

aanwreef (2).''
De wi
jze van regtspleging tegen Eoxoxo en uooRxE werd zelfsdoorSpaanschgezinden
afgelteurd. ))Een dorpsregter,,' schreef. men aan ORA>VELLE, ))zou laetgeding betergeleid

hebben (5).''Watmeeris,IIIERREAltsE'
r,VoorzitterinhetHofvanArtoisenLidvanden
Bloedraad,uitwelken hi
j zich echterverwi
jderdhield,docllwien men indezaakvan E0xowo, Stadhouder van Vlaanderen en Artois,schrifteli
jk geraatlpleegd en alde stuklken
gezonden had,gafin een uitvoerig vertoog,vri
j en onbeschroomd zi
jngevoelendaarover
aan den Hertog te kennen. Na op gronden van regt in het breede aangetoond te

(1):OR,Ilist.d.Nederl.oprl.9.1.B.lV.bl.195.
(2)NVACIENAAR,D.Yl.bl.278. v.convlx-wlEltsslTsxv,deTachtigj.op0-l.D.1.bl.507. ZicLet
Verdcdigschrift van den Graaf van Egmondbi
jsEcsEltc,Gescl
k.d.Vcr.Nederl.D.1.bl.635657, en den hoofdinhoud er van in Procès des tl
pgn/c.
ç tf'>:IIMIIAT et de HoRxE,T.1.p. 64- .
80 ,
135 210; en dat van I.
IooltyE in âa tfc#lfc/ïp',de l'fo7zlpcc?7cc etc.p.217 290, B0R, Ilist.d.Aederl.0pr!.D.1.B.lY.b1.195- 208,en taslrs, oorsp.d.Nederl.Beroert.bl.312- 344.

(3)Supple'
melzttufz Srcltivesdela Maison d,ovange,p.49.
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men,maarde bewt
jzen duidelt
jk,onbetwistbaaren overtuigend moeten zàjn,onderzoeltt
en wederlegthi
jelk puntderaanklagte afzonderli
jk en eindigtmetdeverlklaring ))dat
de acte van beschultliging, daar al llare deelen slecllts op I'ermoedens en onveldoende

gronden berusten, in haar geheel geen in regten geldig bewi
jsoplevert,en de Graaf
flerhalve behoort vri
jgesprolten te worden.'' Daarhi
j, van den antleren kant,Eoxoxos
onbetwistbare verdiensten jegens den Koning had aangetoond,schi
jntlli
j te willen beweren,datwegensgebrelt aan bewi
jzen aan de eene zi
jde,enwegens'sGravenerkende
diensten aan de andere,Eoxowo veeleer beloond dan gestraftmoestworden (1). Het
bljkt niet, datditkrachtig vertoog eenigen invloed op de handelwi
jze van ALB.
: gehatl
heeft. HooRwE vond, doch eerstjaren na zi
jn dood,in eenen ongenoemden een warmen verdediger zi
jner zaalk en onschultl (2). Xoei
jeli
jlk echter,naar hetons voorkomt, zi
jn de beide Graven van de misdaad van hoog verraad (crimelt laesae
Majestatis) geheel vri
jte pleiten. Zi
jimmersbestaatin 1o.zamenspanning ofverraad
tegen den Koning. 2o. dit geweten en niet geopenbaard te hebben. 5o. tegen
den Koning wederspannige legers aan te voeren, of daar ontler te behooren. 4o.

vollt tot oproer aan te zetten. 5o. vestingen aan den vi
jantl over te geven. 6o.
zonder 'sKonings verlof geheime of openbare vergaderingen over zalken van Staat

ofRegering te houden,ltri
jgsbenden te werven,geld te heflkn,ofkri
jgsvoorraadbi
jeen
te brengen. 7o. bevelen uitte voeren, die reedsllerroepen zi
jn. 8o.de Overheden te
beleedigen,haar in het uitvoeren harer bediening te stremm en, en de gemeene rust te
storen. 9o. 'sKonings zegel te vervalscllen; en 109.valsche munt te slaan-of te llelpen

uitgeven; terwi
jl overhelling totKetteri
ja1sgodslastering (crfpzc?èlaesaeMajestatis.
Dt'
vinae) beschouwd wordt (5). De onparti
jdiglzeid gebiedtte erkennen, datEoxowo en
uooaxE zich aan eenige dezer overtredingen inderdaad schultlig gemaakt hebben, maar'

ook tevens,datzi
j,alsRiddersvan hetGulden Vlies en Leenmànnen,alleen voorhuns
eli
jken moesten geroepen zi
jn geworden (4). Bi
jhunne regtspleging werdenbovendien
de vorm en niet in achtgenomen. Geene getuigen zi
jn in hunnezaakgehoord,veelmin
tegen hen gehoord geworden,zooalsin regten gebruikeli
jlkisen behoort(5).
(1)Avis de plEaltlARSET in v.o.vvycx'
r,Ilist.d.Troubl.d.Pays #c.
ç,T.lV.p.319-348Vgl.hierbi
jLa #c#tfc/fpn del'ïnppccnccetc.,waarp.39 57metkrachtvan redencndenietigheid
der regtspleging tegen Heonwz betopgd wordt.

(2)La deduction de i'ïglnpccnccdeMessirede pllltlppz,BaroltdeJfp?7ynprcolcy,ctc.,p.57 186(3)clivoTI)l PITTAVAL,Reehts-zaaken,deYoorrede. lliermedestemmcn debepalingendesBloedraads,naar welke nten desdoods schuldig gehouden werd,overeen. Zie hiervoor l1.8,9.

(4)Ygl.Mervoorbl.42-46.

(5)GnTOTnuPITTAVAS,Rechtvzaaken,deVeorrede.
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NadatdebeideGraven zich schrifteli
jltverweerd hadden,veroorloofdehundeBloedraad,1568--

verdedigers en pr/
ocureurs aan te nemen. DE Lu
kwoAs voor Eoxoxo, en de Graven van 1576
Iloogstraten en Nieuwenqar voor uoohxE, door voorname regtsgeleerden onderstcund,

spaarden geene moeite ten behoeve derbeschultligden. Zi
j bepaalden zich echter bi
.'
j
het herhaald indienen van vertoogen, dat de beide Graven , a1s Ridders van het Gulden
Vlies, voor geene andere regtbank dan het Kapittelder Orde mogten teregtgesteltl wortlen, waarop hun ten laatste werd geantwnord: ))dat de Hertog door den Koning, a1s

Heer der Nederlanden,gelastwas,ltennisvan hunne zaak te nemen,onafhankeli
jkvan
de Vliesridders en zonder derzelver tusschenlkomst.'' Tevens werd verboden , meer geschriften over dit punt in te leveren. Nu wendde zich de Gravin van Egmond tot de
staten van Braband wier voorregten, door het wegvoeren van haren gemaal uit hun
gewest, geschonden waren. De Staten zonden deswege, dnch schoorvoetend, een ver-

.

toog in bi
j den Hertog, wellke ten hoogste euvel opnam , datzi
j zich in de zaken van
twee gevangenen mengden, die zich aan hoogverraad schuldig gemaaltt hadden (1).
In stede van de geschriften,getuigenissen en andere bewijssttzltlken,doordenProcureurGeneraalaangevoerd, te wederleggen, geli
jlt de Bloedraad verlangde, weigerden steeds
tle beide Graven de bevoegdheid hunner regterste erltennen. Nadataldusvi
jfma=den
x

waren verloopen, verleende hun de llertog nog negen dagen uitstel, maar toen oolk

tleze vruchteloeswaren voorbi
jgegaan, verltlaarde hi
j, dat zi
j hetregtvan verdediging
verbeurd hadden (2). A'u gafhi
jden Bloedraad het besluit des Konings te hunnen
aanzien te lkennen,waarop tot hetdondvonnisover hen besloten werd (5). Van den 2 v
ltantvan dien Raad,naarlzetschi
jnt,trachtte men den Hertog tot goedertierenheid teZ
ome
l'
ma
and
stemmen,wellke hierop betuigde,dathi
j uitdrukk-eli
jlken lasthad van den Koning, om 1568
het vonnis ten uitvoer te leggen, en dat hem , toen lli
j op verzachting daarvan had
.

aangetlrongen, geantwoord was, ))tlat indien de Graven zich alleen tegen den Koning

vergrepenhadden,vergiffenisligteli
jltz0u tevemverven zi
jn,maardattlezenietlkonde
verleend worden voor zulk een rootvergri
jp tegen God (1).'' Naarhetgevoelen van
eenigen,moest,overeenlkomstig lletbeveltles Konings,hetvonnis onmidtlelli
jlk voltrokken worden (5). Hoeditzj,Ax-BA maalkte er spoed mede,welligt, opdat hetvolk,
(1)Procèsdestlpon/c,
ç#'EGMOyTetdeIIORyE,T.1.p.9-21,82-.
87,92,230-244.
(2)Proeès des Opzp/c.
ç#'EGMONT et de IIORNE,T. 1.p. 90- 103, 244- 249. La #t?#l/c/?bozde
l'ùtnocence etc.,p.33--30.

(3)InterrogatoiresdeDELRIO,in v.p.:ERGII'Scedokkst.D.1.b1.324.
(4)Supple'
mentctfr Arcltives de la Maisond'orange,p.81. Vgl.STRADA,de#fWpBelg.luil).
:11.p.391.

(5)sTlun:,dcBelloRelg.Lib.VII.p.391.

ALGEX EENE GESCHIEDEN IS
1568-- er van onderri
gl,nietietsterbevri
jding dergevangenen mogtondernemen

(1). Reeds
volgenden dag,werden beide Graven,ieder in een metdrie paarden bespannen ri
jtuig,ondergeleidevan tienvaandelsvoetvolk eneenvaandelruiterij,uithetslotvan Gent,
waarzi
jnu negen maanden gekerkerd geweestwaren , over bendermonde naar Brussel
gevoerd,alwaar zi
jden vierden van Zomermaandaankwamen en in hetBroodltut'
s,op de
markt,gebragtwerden.Elltwerd in een afzonderli
jlkydonltervertrek opgesloten,hetwelk-

1576 den

van alle gemaklten,zelfs van eene legerstede ontblootwas. Denzelfden dag wasdoor den

Griëer pau'
rs aan den Bloedraad, in bi
jzi
jn van B&.
RLAVXOXT en xolRcARxEs, welke
den Hertog in dit regtsgeding steeds van raad gediend hadden, het over hen geslagen
vonnis, hetwelltde Raa'
dsheer uEssEx,s geschreven en AI-BA alleenmetPRAATSonderteeltend

je,alsbehad,medegedeeld. '1
j werdendaarin,als))medepligtigendesPrinsenvan orall
schermers der verbondene Edelen, en achtelooze handl
zaversvandeKatlloli
jkegodsdienst,
aan hoogverraad en oproerschuldigverltlaarden ten zwaardeverwezen; hunnelloofden zou-

denopspiesengestokenwordenenerzoolangopblt
jvenalsdenHertogbehaagde;tevenswerdenalhunnegoederen,waarenhoedanigoolt,tenbehoevedesKoningsverbeurdverklaard(2).
Tegen den avond kwam deBisschopvan Iperen,MARTINUSRlTllovlus, op ontbod van ALBA,te

Brussel,om denGraafvanzoxoxotendoodvoortebereiden.DiepgetroFenlkondigdehi
jdezen, bi
j het aanbrelten van den volgenden dag, heLdoodvonnisaan. XogtEoxowo
op het eerste oogenblilt ontstelleny (le toespraalk des Geesteli
jken bragthem weldra tot
kalmte en berusting in zi
jn lot. Alleen n0g beltommerd over zi
jne ongelulklkige gade
en talri
jlt ltroost, schreef hi
j den Koning dezen brief: ))l
.lt heb dezen morgen het
vonnis vernomen, wellkUwer Alajesteit behaagd heeft over mi
j te vellen. Hoewel het
nimmermi
jne bedoeling geweestis,ietstegen den persoon ofde dienstvan UweXajesteit, of tegen onze ware,oude en Katholi
jke godsdienstte bestaan,zalilk toch geduldig li
jden, wat de goede God mi
j gelieft t0e te zenden. En zoo i1kgedurende deze
beroerte'
n iets aangeraden oftoegelaten heb,datandersscht
jnt(5),dan iszulksalti
jd
.

met eene zuivere en goede bedoeling geschied voor de dienst van Getl en van Uwe

Xajesteit, en uit den nooddwang der ti
jden. Daarom smeelk iltUwe Xajesteit,hetmi
j
te vergeven en medeli
jden te hebben metmi
jne arme vrouw , kinderen en dienaren,
en mi
jner verledene diensten indachtig te zi
jn. ln deze hoop beveel ik mi
j aan
(1)Procèsdesfbm/c.
ç#'EGMOSTetdcHORNE,T.1.p.252.
(2)Archives de la Maison d'orange,T.111.p.246. Procèsdesf'
pm/c:#'KGMONTetdetIORy>:,
T. 1.p.253- 257. Interrogatoires de PELRIO,p.323,324.

(3)In de uitgave van dezen briefdoorv.o.:ERI
;II,Gedenkst.D.1.b1.277,leestmen syjcy
conseillie '
?
,
f97premier, dat geen gezonden zin oplcvert. Men lezc: conseille'p?
z permis, z0o a1s in
hetProcès des Oppkfc.
ç#CIIUMOXT etde 1oltsn,T.1.p.261.
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d
e genade Gods. Te Brussel gereed om te sterven, den vi
jfden van Zomermaand Vi
jf-15
68ti
1576

en honderd aclzten zestig (1).,, De Graafverzochtden Bisschop dien briefaan den
Ikoning te zenden,hetgeen sedertgesclzietlis.lIierop biechttehi
j,ontving den gewi
jden
OllWel,en llereidde zich ten dood (2).
De Graafvan Ilborne hoorde minder gelaten zi
jn vonnisaan,betuigende,dathi
jwel
God, maar nimmer den Koning beleetligd had; en niet dan met moeite kon de prie-

ster bE I,A clltpzral,E lzem tot biechten bewegen (5).lnmiddelswasop demarlkteen
schavot opgeslagen, geheel met zwart laken overtrolklten en voorzien van twee staken

met i
jzeren punten, twee zwarte kussens,en eene zwartbeschilderde tafelmet een zilveren lkruisbeeltl erOP. De marlkt was door negentien vaandelsSpanjaarden aan alle
ltanten bezet; twee vaandels bleven bi
j hetHof, en een deed de ronde door de stad.
'sKonings Geweldige,SI>ELI,
E genaamd,met de roode roede,hetteeken zi
jner waardigheid,in de hand, had te paard post gevat voorhet schavot,waarontlerdescherpregter, 5 v.
.
me
reen voormalig huisbediende van Eoxoxo, stond te wachten. Tegen vi
gfuren in den mor-Zo
ma
aml
en traden de Overste Jcl-lAxoRoxErvo endeItapitein sz
kLlxa.
smeteenewachtin hetvertrelk 1568

van roxoxp. Xen lzad lkoorden medegebragt, om zi
jne handen te binden,maar hi
j
verzocht daarvan verschoond
bli
jven; hi
j was gereed en gewillig den dood te
ondergaan. Xet den Bisschop van Iyeren aan zi
jne zi
jde, en gevolgd door aoxEao en
SALINAS be
steeg hi
j, onder het lezen van den een en vi
jftigsten Psalm , hetschavot.
Over zi
jn wambuis, waarvan hi
j zelf de lkraag had afgesneden, opdat de beulzi
jne
taak te genaalkkeli
jker konde verrigten, droeg hi
j een rood damasten nachtrok en over
tlezen een zwarten Spaanschen mantelmetgouden boordsels;op hethoofd had hi
j een
zwarten hoed met eene witte en eene zwarte pluim versierd; in zi
jne hand hield hi
j
een witten zakdoelk. Xen verllaalt, dat hi
j op hetschavoteenige malen langzaam op
en neder ging,betreurenfle geen roemri
jlken dood voor Koning en Vaderland te mogen
sterven. Nog minder waarschi
jnli
jlt, en niet overeenlkomstig de getuigenis van RzrIIovlvs, is het verhaal, dat Eoxoxo zich nog steeds met de hoop van het leven vleide
Cn aan ROAIERO Y1'
O0g, of er geene genade te wachten was? en toen dit ontlkennend was beantwoord, zich op de lippen beet, en m= tel en nachtrolk op den grond

wierp. Zelter is, dat hi
j op een derkussensltnielde, zich toen metden Bisschop in
(1)Yerkeerdeli
jk' is dczc briefin v. D. :lrntil's Gedenkstukken den

zesden van Zolnermaand

gedagteekend.

(2)Brief van MARTIAUS mTllovlt!s aan den Koning den 9 v.Zomermaand 1568,in
vlrltGH's Gedeltkst.D.1.bl.278- 281.correspondallce de pHlslpps 11, T.ll.p.30.

(3)Correspondaltce deMUGIJERIT: d'Alttrichc,p.252. Pracès#cd Cemtes#'EGMOST et#cll0l
tss,
T.1.p. 263.
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1568-- den gebede vereenigde, en na het hem toegereiltte ltruisbeeld gekust te hebben, het
1576 l
aatste oliesel ontving. Nu legde hi
j ooltzi
jn hoed en zakdoeltvan zich af,trolkeene

zt
jden muts over de oogen, en ontving onder hetuitspreken der woorden: ))Ileere,in
Uwe ltanden beveelf/fmkjnen geest.
?'' den doodelt
jken slag, )die hem nietmeer door
tlen hals darl de omsto ders in het harte sneed.'' De Fransche Gezant, xoxborcE'
r,

wqlke in hetverborgen dittreurig schouwspelaanzag,liet zich ontvallen,))dathi
jdaar
het hoofd zag vellen van den man, well
te tot tweemalen toe geheelFraltkrlj
,/.
;had
doen beven.'' De angstige, doodsche stilte wsrd nu door het snilklken en weenen der
omstaande menigte afgebroken; zelfs Spaansche soldaten sprongen de tranen uit de

oogen. Overlletli
jk en bloed werd een zwartlalten gespreid.
Terstond daarop kwam de Graaf van lL
lborne, verzeld van zi
jn Bieclatvader en gevolgd door RoxEho en skuxAs. Ht
j ging even vri
j van banden a1sEoxoxn, met een
zwarten mantel over den ltatoenen li
jfrok geslagen, en eene zwarte mutsin de hand,
groetende menig belkende,welken hi
j onder de diep bewogen omstandersbemerkte.Op
lletschavot geklommen,wierp hi
j zi
jn oog op hetdigtgedelkteljk van zi
jn lotgenoot
en vroeg, ofditEoxoxo was? Na hetbevestigend antwoord,sprak hi
j eenige woorden
in hetSpaansch, legde zi
jn mantel af en lknielde op hetlkussen. Hetbli
jltt niet, dat
hi
%
i
# in zi
jne jongste oogenbliltk-en geesteli
jlke lzulp begeerd lleeft. Hi
j trolt zi
jne
muts over de oogen, vouwde de handen en ontving, terwi
jl hi
j dezelfde woorden
als Elxoxo, doch in het Lati
jn, uitte, den doodeli
jken slag. De li
jlten werden
gelkist, docl
z de hooftlen tegen over ellkander op stalken, ten schrilk van het vollk,
ten toon gesteld. De Spaansche wacht ltonde eclater niet beletten, dat velen naar
llet schavot doordrongen, en de zakdoel
ken in llet bloed der edele slagtoffers
tloopten, om die tot een eeuwig aandenlten te bewaren, of de looden doodlkisten
'
.
kusten, openli
llk dreigende,dat lzet aan geene wraalk ontbrelken zou. Eenigen zwoeren

haar en baard te laten groei
jen, tot dit bloed gewrolken zou zi
jn. Na vier of vi
jf
uren werden de hoofden der beitle Graven door hunne bedienden bi
j de ligchamen
gelegd, en bi
j veorraad in de naastgelegene kerlken bi
jgezet. 'sAnderendaagswerd elk
naar zi
jne bi
jzondere heerli
jlkheid gevoerd; Eoxoxo naar Soitegen'
tin Vlaaltderen,
IlooRwz naar de Kempen,en aldaar ter aarde besteld (1). Xen verhaalt, datAI,Bs

(1)correspondance de pHlLlppE 11,T.1l.P.28. Correspondance de MARGCERITn d'Autricltc,P-,
252. Arcltives de la Jfétfdp'ld'orange,T. 111. p.216. Debriefvan ltlTuovlvsbi
jv.z).SERGII,
Gedenkst.D. 1.bl.280. Procèsdes f'
ttm/c,
vTEGMOST etde HORNE,T.1.p.262- 266. tE PETIT,
Chron.d..
1.
101!.T. 1l. tiv.X.p.200. MEsoocE,Ilist.des guerres deFlandi-es,p.50. s'
rltkow,dc
#c#p Belg. Lib. V1I, p. 392 395. cwslpAxw,della guerra di Ffcoktfrt'
f,T.1.p.40 48. BENTIvotlslo,Nederl.Ilist.bl.9,
3. AsTonGk,Leven '
pc?;ALBA,9.1I.b1.258 264.CIIAPPPYS)Ilist. Gck.
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b
i
j de voltreklting van hun doodvonnis, zich de oogen had afgewischt(1). Zelter15
68is
1576
, da
t l11
j na deze teregtstelling den Koning schreef: ))Uwe Alajesteit ltan mi
lne
.

smart beseffen, dat deze ongelulkkige lleeren zich zo0 vergrepen hebben, en ik

de uitvoerder lzunner straf zi
jn moest. Xaar eindeli
jk lkonde noch wilde ilk langer
nalaten te verrigten, wat de dienst van Uwe Xajesteitvorderde; en, in waarl
zeid,
ZJ
j*

hunne medepligtigen hebben btzitengemeen veel kwaad gesticht, hetwellk

velen, wat de zaligheid hunner zielen betreft, n0g velejaren, naar ilt vrees,gevoelen zullen (2).'' Zelfs een vonk van medeli
jden en menscheli
jlkheid ontgloeide in
zi
jn andersgevoelloashartvoor de deel-niswaardige Gravin van Egmond, eene zoo aanzienli
jlke vrouw en ))van zulk een deugdzaam , Katholi
jlk en voorbeeldig leven,'' geli
jlt
hi
j zich uitdrukte, ))dat er nieznand was, wellte haar niet diep belklaagde.'' ))Xen
houdt haar hier,,, zegt hi
j, ))voor eene heilige vrouw , en hetiswaar, datsindsde
inhechtenisneming van haar gemaal, er weinig nachten zi
jn voorbi
jgegaan, op wellke
zi
j en laare dochters niet barrevoets alle de aan God gewi
jde plaatsen in Brusselbezochthebben,om te bidden.''Dringend verzncllthi
j den Itoning,aandeGravineenigen
onderstand te verleenen en zich de groote diensten, hem weleer door haren echtgenoot
bewezen, te herinneren. Immers het huweli
jltsgoed der Gravin zou niettoereilkend zi
jn,
om haar en hare e1f kinderen een jaar te onderhouden;zelfsbetuigde hi
jnietteweten,

ofzi
j den avond,op wellten hi
j ditscllreef,welietszou teeten Itebben (5). De Bisschop van Iperen riep insgeli
jlts 'sKonings barmhartigheid in voor de weduween lkindejltsvorsten,dat
ren van Eoxoxo (1). DeKeizerverzochtrxrulps,in naam derDuitscheRi
aan de Gravin de goetleren haars echtgenoots mogten teruggegeven worden.Even vruch-

teloosalshi
j, wendde s.
&.
BIxA zelve zich totdatdoel,in eenen nederigen smeeltbrief,tot
den Koning en den Hertog van Alba. Teregtmogt deze laatste hetlzuisvan Eoxoxo thans
voor het ongelulkltigste van de wereld houtlen. Ten minste weinige maanden later berigtte

hi
j den Koning, datde Gravin en hare lkintleren van Flpzlpcr emgelêomen zouden zk
jn,

de laguerredeFl.tiv. l1.P.78,79.posTvs HEVTERCS,Rer.Avdfr.Belg. Lib.XVIlI.p.438--440.
An
na
l
e
s
Br
ab
.
T.
1
1
1
.
HARAEUS:
p. 89 92. GROTII)S, Alkntlles, Lib. II. p. 29. MElmslus, A&..
Belg. Juib. 1. p. 34- 37. st
lR, Ilist. d. Nederl. oorl. D. 1. B. 1Y.l:: 240,241. v.METEREX,
Hist. d. Nederl. 00rl. B. 111. b1. 57. HOOFT, Nederl.Il'ist. B.V. bl. 180- 183. Gvsltr
s, oorsp.

#.Nederl.Acr.b1.400- 406.

(1)ASTORGA,Leveltt?tz?;wsnw,D.II.b1.264.
(2)correspondancedeMARGIT
>:ILITSd'xutviche,p.252.
(3)Corremolîdancedepnlslppn 11,T.ll.p.28.CorrespondancedeMARGIT
ERITEd'Autriehe)p.253.
(4)Briefvan mzuovlcsaan den Koning,in v.p.nSRGIIS cedenkst.D.1.bl.280.
,
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156&- indien hi
j hun niet met eenig geld ondersteuntl hatl (1). 'sHertogs gedrag in dezen
1576 veroorlooft ons tot de
ri
j der verdichtselen het verhaal terug te brengen, dat ALBA,
toen de Gravin den dag vöör Eoxoxns teregtstelling hem te voet vallende, om de

slaking van haren echtgenootsmeekte, spottende antweordde,))datzi
j zich maar moest
eruststellen;haa.
rgemaalzou morgen uitdegevangenisgaan (2).'' Eenigen bewerelz
zelfs,datde Gravin zich op dien ti
jd nietteBrusselbevond, maar, onbewustvan het
lot haars echtgenoots, zich op den dag zijner onthoofding derwaarts begaf, om de
Gravin van Aremberg over den dood haars gemaals te troosten, en hier Let verplette-

rendeberigtontving,datelk metweemoed vervulde (5). Totonderhoudvan haar gezin, ontving zi
j op bepaalde tr
jden eene geldeli
jke uitlteering (1). Later,naarhet
schi
jnt,is haar een vastjaarli
jksch inkomen van twee duizend gulden toegelegd (5).
De verbeurdverltlaarde goederen van Eoxoxo zijn naderhand door den Koning aan zi
jne
kinderen teruggegeven (6).
))De droefheid der Nederlanders over den dood van zoxoxp,'' zegt een Spaanschge-

zind Schrijver, ))was geljk aan de liefde,welke zi
j hem toedroegen (7).'' Vxorlrs
schreef op den dag van der Graven teregtstelling naar Spanje,dat))hun lothethoogste
medeli
jden in elk opwekte, en sinds eeuwen zullteen treurig schouwspelin de Arcderlanden niet gezien was.'' De ti
jding van hun dood had dezelfde uitwerltingop veler
gemoederen in Madrid. HoppEhrs verlklaarde, dat zi
j hem drie slapelooze nachten gekost en door en door gescllolkt had; dat voorts de Koning hem had betuigd, )hoe

smartell
jk hethem was,datmen juist onder zi
jn bestuur tot zullke geneesmiddelen toevlugthad moeten nemen, doch dat elk zich van zi
jn pligtbehoortte kwijten;hj verbli
jdde zich,dat de Graven in hetKatholi
jke geloofgestorven waren (8).'' Watden
Koning vertroostte, verhoogde het leed van den Paltzgraaf, wellte verklaarde, dat het

(1)Correspondaneedepull
ulppz 11,T.Il.p.28,30,31,32,37,38.
(2)HOOFT,Nederl.#ïJ/.B.Y.bl.181.
(3)v.coRvlx-wlEnsBlTzxv,de TccAfip'.Oorl.9.1.bl.516.
(4)0p 'sHertogslastontving zi
jin 1568 achtduizend Livres;in 1569 dezelfdesom ;in 1570
twaalfduizend,in 1571elfduizend,in 1572 zeven duizend vtjfhonderd,en in 1573 drieduizend
laivres. GACIIARO,Rapportsur les archives de Lille,p.386,388,390,394.

(5)v.p.BERGH,Gedenkst.D.1.bl.281.(1)
(6)STRADA,de#:!!pBelg.Izib.YlI.p.395.
(7):zsTlvocslo,Nederl.#ïJ'
f.1)1.98.
(8)H0PpEaIEpist.p.IW ,181. Ditschrcefook deKoningaan ASBA,Oprrc@pntf.deMARGI7EIITK
d'Autviche,p.255.
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berigt, ))dat zi
j alspapisten gestorven waren, hem nog meer getroffen had, dan hun156%
.
De K eizer en zi
ln Raad waren ten uiterste misnoegd over deze strafuitoefe- 1576
dood (1).''
ning, en men morde er over door geheel buitscltlaltd. Ofsclloon ook de Paus ALBA'S
.

handelwl
jze ten hoogste goedkeurde,drulkte ORAXVELLE evenwelzi
jne smartuitoverden
ElMoxo;hi
j had niet gedacht,datmen in den Graafgenoegzamebewi
jzenvan
schuld zou gevonden hebben (2). Staatkundigen xeroordeelden den Hertog, dewijlhj
door de openli
jke teregtstelling van Eoxoxb en uooRxz, tegen den grondregelvan MAdood van

czlxwvELx.l gezondigd lmd, dat ))men de bewerlkers van vollksbewegingen in het geheim
moest laten ombrengen, opdat niet de straf, in het openbaar volbragt, door het opge-

weltte medeli
jden voor onregtvaardig wierd gehouden (5).'' BARLAVXOXT meende,dat
oRAxzE en diens aanhang, wel verre van den dood van Eoxoxo te betreuren, zich er

overzouden verheugen,omdathijllunne zi
jdeverlaten had (1). Xen hoore echterden
Prins zelven, warlneer lli
j aan scuwExov het rampzalig lotderbeide Graven meldt:
))Ik laathetaan u terbeoordeeling over,ofeen menscheli
jk hart,lloe versteend ook,
niet getroffen en verteederd zou worden door zullk eene wreetlheid; hoeveel m eer nog
diegenen,welke lzunne deugd, dapperlleid en andere goede lloedanigheden gekendheb-

ben? - Even alsmt
j gaat,en teregt,hun ongelulk u diep ter lzarte. lk heb hetvaste
vertrouwen, dat de goede God ztlllk eene groote en onregtvaardige wreedheid nietongestraft en ongewroken zal laten ;alle mannen van eer,allen,wellke deze Heeren gekend

ofin launne vriendschap gedeeld hebben, moeten loor raad en daad, zullk eene dwingelandi
j helpen wreken. lk zweeru bi
j Ged en mi
jne eer,datmen hun onregtheeft
aangedaan voor God en de wereld, zoo alsgi
j zelflkunt oordeelen, die van den i
jver
en de genegenheid getuigen geweestzi
jt, metwelke zi
j den Koning en hetLand getliend hebben,terwi
jlzl
j zoo dilkwi
jlshunne goederen en leven onbekrompen waagden,
om de grootheid en den roem desKoningste verhoogen (3).''
LA5IoR&.
&.r van fg?npzl# was gesproten uithetaloude, aanzienli
jke geslachtvan dien
naam , dat in Veertien honderd zes en tachtig door Keizer xAxlxlLlxA.
x tot den Graven-

stand werd verheven, en welks#oorsprong denlteli
jlk tot dien van het eerste Hollandsche
Gravenhuisopsti
jgt. Hi
j stamde in regte li
jn afvan wlrLEx, den broeder van Altxovp
(1)Archives#rla Jfétïçp?,d'orc?
/pc,T.111.p.255.
(2)Correspondance de pllltlpps 11,T.lI.p.32,34.Suppléme3kt ctfa-Archivesdela J/cfdp??
d'oralège, p.84.

(3)STRAOA,de #cl& Belg.Lib.Vl1.p.394. BAKIIUIZEN vAy oEN sllsx, Notice :tfr le .Dïzfllnc
belzier,p.16.(1)
(4)S'
upplêmentctzt
z-hrchivesdela Maison #'orange,p.82.
(5)ArchivesdeléfMaison #'orange,T.111.p.245,247,249.
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1568- van .
rgzrlpFl#, Hertog van Gelve, en werd te La fftdzzlcft/c, een dorp in Ilenegouwen,

.

1576 îrj vjftien honderd drie ofvier en twintig geboren. Hi
j was de tweede zonn van zAx
van Akpzpply en vhAxcoxsE van fzt/mcpzôvr:, zuster en erfgenamevan den Prinsvan
Gavre. ln Yi
jftien honderd veertig werd hi
j, door den dood van zi
jn broeder KAREL,
Prins van Gavre, Heer x
van Purmerettde, ffpppttpzft/c, Aartswoude en Bet
jerlaltd in
Ilbtland, en van Fiennes, Sottegem ,Op3lt/c.
s,Arm entieres en Att.
ry in Vlaaltderen. ln
'

Vi
jftien honderd een en veertig verzelde hi
j den Keizer op den ongeluklkigen togtnaar
Afrika, en lkwam hetvolgendejaar in Italiè'terug. Driejaren daarna huwde hi
j met
s&BIxA van Wcïjprpzl, en op zi
jn bruiloftsfeestteSpierswaren devoornaamsteDuitsche'
Vorsten, zelfs de Keizer en diens broeder Ipyrltlllx..
xo tegenwoordig. ln Vi
jftien honderd zesen veertig werd hi
j doorKAREL V te UtrecltttotRidder van het GuldenVlies
verheven. Drie jaren later verzelde hi
j lpztzvl:s op zi
jne inhuldigingsreisdoorbi
jna alde
Nederlandsche steden, en stalkmethem in Vi
jftien honderd vier en vijftig naar Engeland over, ter gelegenheitl der voltrelklking van diens huweli
jk metKoningin MARIA.
'i
jne bedri
jven als kri
jgs- en staatsman sindsdien ti
jd, zi
jn uithetvroeger verhaalde
genoegzaam beltend (1). Hi
j wordt beschreven a1s een man van meer dan gewone
lengte,gezet,sterk,welgeynaalktvan leest,en minzaam vanomgang(2). ))Denminsten
dank,,' zegt Hoor,
r, ))heeft lli
j behaald bi
j degenen, die hem misschien den meesten
schuldig waren; nameli
jlt de Onroomschen, want hoewel hi
j opregtRoomsch en derhalve hunne wetlerparti
j was, had hi
j, zoo veel alsiemand,voorllunne veiligheid gearbeid uit enkele goedheid van aard en aflkeer van moorddadigheid. Xaarhetvervolgen

à'an de lkerlkschenders, hoe noodwendig en wettig hetooltwas, lkonden zi
j hem niet
ten goede houtlen (5).'' Even als tRxExTllhos, wienslkaralkterschetsvan Eoxoxp der
waarheid vri
j overeenl
.komstig schijnt(1),schildertook BRAXTOME hem afalseen man,
die een hoog denlkbeeltl van zich zelven lzeeft en opgeblazen is over zi
jn gelulk in
den kri
jg (5). Het harde oordeel,overhem in laterdagen geveld (6), isnietminder onbilli
jlk dan de hooge 1of, hem vroeger als martelaar der vri
jheid '
toegezwaaid,
(1)Vgl.xox,Yaderl.Jvppr#czll.1).X1lI.in voce.
(2)B0a, llist.d.Nederl.00rl.D.1.B.lV.b1.241. v.ME.TEIIEA- Ilist.d.A'c#&-!. oprf.B.111.
bl. 59. CAMPANA, della guerra di F'
iandra,T.1.p. 48-

(3)Nederl.#ï,
çf.B.Y.b1.183.
(4)Alg.tzesc#.d.Yaderl.D.11.St.1#.bl.175.
(5)Vït
?: desgrt'
fntf.
çcapitainesestrangers,aangehaald doorG.
&cHA1o,correspondancedepultlppv,
11,T.1.p. 6XCl1I.

(6)de 66#.
9voor1845,9.1.V1.319. 9.l1.b1.429,430,
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bnverdiend was. EGxoxo was een daooer soldaat, maar nocllveldheer noch staatsman.1568.

**

Teregt werd zi
ln gedrag in den slag b1
j Grevelingen door AIUBA gegispt (1). W atkon
hi
j bi
j dien slag winnen? Niets; immers de vi
jand trok reedsaf. Bi
j het verliezen
daarentegen,was Vlaanderen verloren en de gemeenscllap met de zee afgesneden. Een

man,die aan hethoofd derligteruiteri
j een slag opent,isgeen veltlheer, welkebestiert, maar bloot een dapper soldaat. Eoxoxo staat tegenover AIzB&,als XVRAT tegenover xApoLEox. Gebrelk aan doorzigt, en overmaat van goed vertrouwen lllaakten hem

geheel ongescllikt voor staatsman, en beide boette hi
j metden hals. Gestreng echter
was de straf,wellkeop hem is toegepast. Xeteen braafhartin den boezem ,vri
jmeedig en openhartig had hi
j, door oawxzz geleid, weliswaarelken maatregelteronderdrultlking van burgerlj
ilte ofgodsdienstige vri
jheid wederstreefd,maar hetbli
jktniet,
dat ooit zi
jne bedoeling geweest is, het gezag des Konings omver te werpen. Xisschien rust veeleer op hem het verwi
jt, dat hi
j llierin zi
jn pligt te ver gedreven
heeft; want indien hi
j zich moedig den Prins van oranje en den Graven van ffpprp,
c
en u I
lbogstraten had aangesloten, en den hoofden der Bondgenooten zi
jne medewerking, toen zi
j die inriepen, niet had geweigerd, zou welligt ALBA met zi
jn leger
Spanjaarden nimmer in deNederlanden gedrongen zi
jn. Xaarin groote mate Roomscllen Koningsgezind, hadden de beeldstorming en de buitensporiglleden der Hervorm-

den, llet openli
jlk aanranden van het gezag des Konings, en de schi
jnbare bewilligingen en schoone beloften van >'
lrzll's hem , geli
jlk meer andere Grooten, van de Bondgenooten gescheiden,ellt denkbeeld van tegenstand doen vaarwel zeggen, en weigeren de

hand te leenen t0thet p.lan, den Spanjaarden den toegang in hetLand te beletten en
den Koning te noodzaken eeltu?cf?l?'
,
g water in zi
jn tpïJ'?lte gietelt, zoo alsIaooxwzzx.
van Nassau zich uitdrulkte. Ongetwi
jfqld heeftde zorg voor een talri
jlk gezin,een beslissentlen invloed op zi
jn gedrag gehad. Hieruit laat zich verklaren, dat hi
j den
nieuw geëischten eed gereedeli
jlkaiegtle en Fllulpsnietalleen verzelkerde,dathi
j niets
zou verzuimen, om voortaan de schandeli
jlte tooneelen, wellke plaatsgehaflhadden, te
voorkomen , maar llem zelfs aanraadde in de steden lkasteelen op te rigten, om de be-

volking in toom te houden, terwi
jlhi
j zich beroemde,deelgenomen te hebben in al
de ondernemingen tegen de oproerlingen. Hi
j, de argelooze en kortzigtige,meende
tloor zi
jne terugkeer tot gehoorzaamlleid, den tegenstand van eenigejaren uithetgeheugen des Koningste wisschen,en verbeeldtle zich,datde Vorstzi
jne kri
jgsmansdiensten nietvergeten konde (2).
(1)Alg.tlc:c/l.#.Yaderl.D.ll.St.lV.b1.69.
(2)Ygl.GAcflAco,in de Ehrrespondallcedepxlll-lppx11, 1'.1.p.CXCl1l CXCY. aaoss,nslps
v.xz
klalx,D.1.b1.127 1d4. Alg. 6ct
îch.fl.Yaderl.D.l1.St.lY.b1.432.
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Eoxoxns weduwe overleed in vi
jftien honderd achten zeventig,en lietdriezonen
en zes onsr
erzorgde dochtersachter (1). Flrlps, de oudste zoon, Graaf van Egmond,
in vijftien honderd acht en vi
jftig geboren,begaf zich naarhetH0fdesKeizersen
vertoefde aldaar totYi
jftien honderd zes en zeventig,toen hi
j,naarhetschi
jnt,ondanks
tlen wilzi
jnermoeder, de wapenen tegen de spanjaarden opvatte, tloch drie jaren later zich met den Koning van Spanje verzoende. Ht
j werd Ridder van het Gulden
vlies en Stadhouder van Artot
's. Naar Franlêri
jlv gezonden, om de Ligue tegen den
Koning te ondersteunen,sneuvelde hi
j in den slag van Ivry in Vijftien honderd negentig. - LAXORAAIZ, de tweede zoon , Graaf van Egmond, Heer van Puvmerende enz.

stut
leerde een geruimen ti
jd te Keulen, en hield zich nu eensin buitscltlaltd, dan in
Frankri
jlê,in Braband,ffczlcgpzftrczlen Ilblland op,en overleed even alszi
jnoudere
broederldnderlooste Brugge. Zi
jneaanzienli
jlkegoederenwerden,om degrooteschulden
metwellkezi
j bezwaard waren,nog bij zi
jn leven verkocht. Puvmerendekwam daardoor
aan Ilblland. K&REL,dejongste zoon,Prinsvan GavreenRiddervanhetGuldenVlies,
liet twee zonen na, die beide Crandes van Spanje en Riddersvan hetGulden Vlies
geMr
orden zi
jn. Van Eoxoxos dochters huwden er vier metEdelen van rang en aa13zien , dr
ielegden kloostergeloften af,en eeneoverleed in ongehuwden staat (2).
Eoxoxns lotgenoot,lqlulps van Jfpfl/ozlprczlcy, Graaf van Ilborne,was de oudste zoon
van zozsv van Jfpgl/'?zprcflcy,Heer van Nirelles,en van &xx&.van fpz?lt?3l#. Door het

tweede huweli
jlt zi
jner moeder met JouAxxEs, Graafvan Ilbovîte, geraalkte hi
j, naar
Avilsbeschilkking zi
jns stiefvaders, aan hetgraafschap ffpprylc metde heerli
jkheden Altena en J'
Fccr/;en lkwam daarenboven,door huweli
jlk,aan hetbezitdergraafscllappen
Nieuweltaar,Meurs en Savevdam. Een man,zoo luisterrijlkdoor geboorte en ri
jkdom ,
vond gereeden toegang ten Hove; en metwellke eerambten en waardiglzeden hi
j begiftigd werd,is door ons aangewezen. Trotsch en stug van aard,washi
j minderdemall
desvoll
ksdan ElMoyo,maar,onverwrikter in zi
jne beginselen dan deze,eengeschikter
werlttuig in de handen van wlLLEsxvalt oranje,wellke zich van zi
jn naam en aanzien
bediende. Bi
j zi
jn sterven bereikte hi
j den ouderdom van vi
jftig jaren, en liet geene
lkinderen na. ))Zi
jn dood zou voorzelker bovenmate betreurd zi
jn geworden,'' zegt
STRADA,))indien nietreedsEoxoxo allertranen haduitgeput(5).'' Zi
jneweduwe overleefde hem twee en dertig jaren.
ALBA voorspelde den Koning veelgoedsvan de straf der beide Graven. HI
j meltlde
(1)ArchivesdelaMaison d'ort
z?wc,T.VI.p.424.
(2)K0K,Yaderl.Jvppr#c??l.D.X11l.bl.195-198.
(3)sTR&oA,de Wcl/pBelg.luib.V1I.p.395, 396. cAAfpAsA, della guerva di F'l'cpk#rtz
p.48. Vgl.x0K, Vaderl. Woordenb.9.XXI.in vocc.
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hem tevens, dat met den meestmogeli
jl
ten spoed de regtsgedingen der overige gevan-1568-

genen zouden opgemaalkt worden, en hl
j nog steeds metden Raatlvan State over het 1576
invoeren van den tienden en twintigsten penning beraadslaagde. W anneer al de beve-

len des Koningsten uitvoer gebragtwaren,moest,naar zi
jn oordeel,dealgemeenevergiFenisnietlanger uitgesteld worden. ))Hetvollk)''zeide hi
j,))isdemvijzegedwee,dat
tle barmhartigheid Uwer Xajesteit het z0o goedschikstot gehoorzaamheid zal stemmen,
als het thans met tegenzin gehoorzaamt-'' Om aan te toonen van hoe veel belang het

verleenen eeneralgemeene vergiffeniszi
jn zoude,voegde hi
j er bi
j,datdoordeteregtstellingen, well
te lladden plaats gehatl, de gemoederen met zullt eenen grooten schrilk
bevangen waren, ))dat ellk gelooft
le, dat men voor eeuwig door bloed wilde
' regeren.''

Zoo lang de ondertlanen zulk een gevoelen lkoesteren, kunnen zi
j den Koning nietbeminnen. ))De hantlel,'' vervolgt hi
j, ))begint te kwi
jnen, omdat de vreemdelingell
htmne waren aan inlandsche lkooplieden niet durven vertrouwen, uit vrees, dat men die
verbeurd verlklare. Onder de landzaten zelve isgeen vertrouwen m eer tusschen broeder

en broeder, tusschen vader en zonn (1).,, En evenwelwoeddelai
jvoort,zelfstotin
de hutten derarmen; en omdathi
j het deed ))is het bloed op den derden van Zomermaand Vi
jftien honderd acllt en zestig vergoten,vruclatbaar geworden voor de onafhankeli
jklleid van Nederlaltd (2).,' lmmersnadatdehoofden derGrooten waren gevallen,
werden de geringen , welke men vermoedde,dat maar eenigzins in de beroeringen be-

trokken geweest waren, op de pi
jnbank gelegd, en de Onreomschen, waar men hen
betrapte, tot den brandstapel verwezen. Om hen op de strafplaats het spreken te be-

letten,werd hun de tong tusschen twee i
jzersgeschroefd en meteen gloei
jenden priem
tloorstoken, opdat zi
j zou zwellen. ))Z0o wrongen de geketenden in de pi
jn van den
brand en sloegen een holgeluid, geli
jk hetloei
jen tlergenen, die onder den tiran van
Sicilië, in den gloei
jenden lkoperen os, datmeesterstuk van PERILLUS, geworpen waren.'' Een ti
jdgenootplagtte verhalen, hoe hi
j, zullk eene marteling a=schouwentle,
eenen raonnilt tot een anderen hoorde zeggen: Appr, Itoe ze zingen, zpv#:4 ze pp:

dansen.
# W ellke onmenschelt
jkheid hem ,ofschoon naauweli
jksderldndschheidontwassen,
tlerwi
jze in toorn ontstak,datlzi
j zich naauweli
jks bedwingen kondevan eenigehanddatligheid aan den monniltte plegen, en zich zelven metalde zi
jnen ten gereeden bederve te brengen (5). Niet minder dan de wreedheid,ltweetzich de bebzuchtvan
hare taak. ln naam des Konings werd een bevel afgeltondigd, dat elk de goederen

(1)correspondancedeplllslppE 11, 1'
.11.p.28,29. Correspondance de MARGCERITZ d'Autriclle,
p.251- 255.

(2)dc cidsvoor1846,D.lI.bl.424.
(3)HOOFT,Nederl.#f#f.B.V.bl.185. v.xsTsqsx,Jffdf.d.#e#erl.0rl.B.111.bI.60.
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8- welke lzt
j wistdat op
roermakers,Geuzen ofvoor
tvlugtigen toebehoorden,datlelt
jk moest
.
aangeven op verbeurte van de waarde, of, bi
J onvermogen ter betaling daarvan, op

li
jfstraf, naar goeddunlken des regters. Den aangever, daarentegen, werd een derde
tleel van het verbeurdverklaarde toegeltend (1). Yan dezen treurigen toestand maalkte
ohAxzz een gepast en schrander gebruilk, om den Keizer voor de belangen der Nederlanden te winnen. Onlangs nog hatl de Keurvorst van Saksen hem uit naam des Kei-

zers vermaand, geene vijandeli
jlkheden tegen den Koning te plegen, en l
uu lxlLlAAx
zelfhad 'sPrinsen toebereidselen ten lkri
jgafgelteurdnietalleen,maar,op aansporing
van het Spaansche Hof, hem en zi
jnen aanllangersverboden,volk tegen #c Nederlanden te ligten, bedreigende, dat zi
j door geheel Ezfrpytl als vredebrekers zouden beZ19v.schouwd worden (2). ThansschreefoRAa'
zEaan LzkzAhvsscnwExov,wiensinvloed ten
om er-

.

I/aand. Hove des lkeizers beltend was: ))Niemand ltan beter weten dan gi
J in wellken bekla-

1568 enswaardigen staatde zaken in de zoo getrouwe en bloei
jende Nederlandsclle gewesten
geraaktzi
jn, en oferhoop is,dat doortusschenkomstdes Keizers ofvan anderen, de
zaken in der minne lkunnen bi
jgelegd worden. Hetkomtmij voor,datde Keizer billi
jke reden van misnoegen heeft,daar hi
j,zoo alsdoor hem aan alle Vorsten isberigt,
eenige hoop koesterde,datdoorzi
jne tusschenlkomst,de zalken metmeerzachtheid,reden en regtvaardigheid zouden behandeld worden: en daar deze hoop oorzaalk geweest
is, dat velen de middelen niet hebben aangewend, wellke tegen het kwaad gevorderd
werden, zoo ltan het niet missen of verscheiden lieden zullen denlken, datallesgeschied

is met medeweten en op raad des Keizers; te meer dewi
jl zi
jne Keizerli
jlte Xajesteit
eenig misnoegen betoond lzeeft tegen degenen die, dit onheil voorziende, het zich ten

pligtgemaalkthadden, hetnaar hun vermogen te vermi
jden en tevoorlkomen. Daarom
kan Zi
jne Xajesteit niet mintler dan ellkeen te lkennen geven, dat alleswatgeschietl
is, buiten zi
jne voorlkennis oftoestemming isgeschied; en alzoo afkeuren, datdenjenen, die ondernemen willen zullk een groot onregt te wrelten, ongehoorzaamheid of

overtreding der lkeizerli
jlke wetten en bevelen verweten worde, dewi
jl men tluideli
jk
ziet,dat hetgeen door den Hedog van Alba thans in de Nederlanden wordt uitgevoerd,

nietalleen regelregtstri
jdttegen de instellingen en wetten van hetguitscheRi
jk,maar
tegen alle goddeli
jlke en menscheli
jke regten. Daarenboven, indien Zi
jne Xajesteit,zoo
alsilk geenszins twi
jfel,tloor zi
jne gezanten en vertoogen den Koning vermaand enverzocht heeft,de zalken der Nederlanden metalle zachtheid en goedaardigheidteleiden,en
ziende,dat dit alles niets gebaat heeft, zelfs dat men uit minachting en veraclzting van

(1):oR,Ilist.d.Nedcl.0pr!.9.1.B.1Y.bl.243.
(2)Archives de la Maison#'orange,T.111.p.214,215,219. correspondancedeGrllzsArx:
le Taciturne,%.111.p, 1- 5.
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den raad en de vermaningen 'i
jner Keizerll'lte Xajesteitalle aestrenaheid iste boven15
681578
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egaan , zie ilk inderdaad niet, hoe Zi
lne Xalesteit dit kan laten voorbi
lgau zonder er
zich gevoelig over te betoonen ,niet alleen wegensden weinigen eerbied en vriendschap,

welke de Koning van Spatqie voorZi
jneKeizerli
jke Xajesteitaan den dag legt,maar
ook omdatzulke ïetrouwe Landen,overvloei
jende van ri
jkdommen en zegeningen,enin
wellke Zi
jne Keizerlt
jlte Xajesteiten zi
jne kinderen metzooveelwaarschi
jnli
jltheidzullen
opvolgen,op zulk eene wi
jze vernield,verdorven en van degenen beroofd worden,die
.

door hunne groote getrouwheid, genegenheid en pligtsbetrachting deze gewesten sedert

lange ti
jden tegen zoo vele vi
janden en aanvallen verdedigd, en daardoor niet slechts
de Nederlanden, maar al de andere ri
jken en staten van den Koning en van degenen,
die hem zullen opvolgen, onderschraagd hebben. En al deze getrouwen worden thans

metden dood gestraft of verjaagd, alleen ten wille van eenigen, die nietsanderszoeken, dan door geweldige en bloedige middelen te beter hun plan te bereilken , dat

is: volstreltteli
jlt te heerschen; alle wetten, voorregten en overeenkomsten wegnemende en vernietigende,die alti
jd de voornaamste middelen geweestzi
jn om de Nederlanden tot dien voorspoed te brengen van well
ten ellk getuige geweest is9ten einde deze

gewesten in eeuwige vemvoesting,verderfen ellende testorten. Hierdoorkan Zi
jneKeizerli
jlte Xajesteitverzelterd zi
jn, datwanneerhi
j totde opvolging geraalkt, lzi
j,op het
beste genomen, een Land zalontvangen, weleer rijk en bloei
jend, v0l getrouwe Leenmannen en ont
lerdanen, zooweladelli
jken a1sniet adelli
jlten, maar dan arm , ontvolkt,
beroofd van allen handel, de onderdanen ltwaadgezind, en eindeli
jlkde prooivan de
eerste Aiogendheid, die er iets tegen wilondernemen. Het is zeer te vreezen ,datwan-

neer de Spanjaarden eenmaalvoet in hetLand gezethebben,Zi
jne Keizerli
jlteXajesteit
er niet alleen beroofd zal zi
jn van de.opvolging, maar oolkvan alde overige ri
jken,
want zi
j weten wel, dat men hun geen leed van eldersltan toebrengen,wanneerzi.
j
meesters zi
jn van de Nederlanden.'' ))Duid nietten kwade,,,zegthi
jtenslotte,))dat
ik u zoo openhartig over Zi
*
l
#
'ne Keizerli
jlte Xajesteitschri
jf, u verzekerende, flat zulks
alleen voortspruituit ware genegenheid voorzi
jnedienst en wegens den indruk,wellken
?

hetgeen ilt u geschreven heb op velen tegen den Keizer malten lkonde. W ant indien

nietsteedsde Nederlanders
'de hoop gekoesterd hadden, dat Zjne Xajesteithun bj den
Koning tot voorspraak zou streklken, zoo als ik zelf daarop , ingevolge de beloften

'i
jnerXajesteitaan de (Duitsclle?)Vorsten,vastvertrouwd heb, zou hetwaarschi
jnli
*
.
i
Flk
met de zalken nimmer zoo ver gelkomen zi
jn. Daarom indien i1kthansmeteenige andere Nederlandsche Ileeren genoodzaalktben, mij, naar pligt, tegen deze barbaarsche
en onmenscheli
jlte wreedheden te verzetten en, metGodshulp,deze geweldenarijen te
wederstaan,bid ik Zi
jne Keizerli
jlte Xajesteitzeer nederig, onsditnietalseen misslag
te willen toerekenen, ofeenig miànoegen daarom opvatten, maar veeleer,overeenkomstig

zi
jne aageboren goetlaardigheid en zachtmoedigheid, ons hulp en bi
jstand verleenen,
11 DlrL. 5 STUK.
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ellende te ontruklken, en hen in hunne vorige vri
ljejlj te llerstellen. llt verzoelk u tlit

zooveelmogeli
jk bi
j Zi
jne Keizerli
jke Xajesteitte ondersteunen,waardoor gi
j zooweldell
Koning van Spanje alsden Keizer en den Nederlanderseene groote diensten welt
laatl
zultbewi
jzen (1).''
De onthoofding van Eoxoxn en uooRwz maakte in buitscltland een diepen indruk , en

was oha
txzz van onberekenbaar nut. De lteurvnrstvan Saksen verlklaarde zich openli
jk
voor zi
jnen bondgenoot en verzuimde niet, voor 'sPrinsen belangen andere Vorsten te
winnen,die, esren als hi
j, zich beleedigd gevoelden,datdeKoning ziclzom hunne
voorspraak niet beltommerd had (2). ))Gi
j lkuntu nietverbeelden,'' schreefmen tlen
zeventienden van 'omermaand uitSpiers, waartaen de ri
jltsdag gehouden werd, ))met
,
welltafgri
jzen hier van hetterdood brengen der Graven van Eoxoxn en llooaxz wordt
gesprolken. De slag,door den Prinsvan oranje voorbereid,za1nu te zelkerdertreffen;
want zi
j, welke vroeger zi
jne onderneming wraakten, laten die thans geregtigheid
wedervaren-'' Hierbi
j wordttevens vermeld, datozttxzz zich naar'Straatsbul-,
q had begeven, om vollk te Werven, en over Keidelberg naar Dilleltburg was teruggelkeerd; dat
op den vierden der volgende maand vier Keurvorsten naar oberwesel moesten lkomen ,
om met hem eene zamenlkomst te lzouden, en dat het geheele Paltzsische huis
xzitermate vertoornd was over den dood van ElAloxp. Van het misnoegen der Duit-

sche Yorsten en Stenden overde teregtstelling derbeide Graven, getuigtinsgeli
jkseen
andere brief van dezelfde dagteelkening. ))Alles,'' wordt daarin gezegd, '))doet zien,
-

dat de Spanjaarden met een geducllten oorlog bedreigd worden.

Den eersten van

Hooimaand zal een aanzienli
jlt leger zich op weg begeven (5).'' Alogeli
jk moestdeze
kri
jgsmagt strelklten tot.ondersteuning van den Heer I)E cocot7EvlLl,E, welke tegen het
einde van Zomermaand met de gevlugte Nederlanders en de I'
Iugenooten, die zich onder

zi
jne banier geschaard hadden, in hetbaljuwschap van Ilesdiztrukte. De Hertog van
AI5@, die op het'puntstond Brussel te verlaten om LopEw zzlt van Nqssau in tzrppl?'z?-

gerland te bestri
jden, bevalden Burggraafvan Gent, Bevelhebbcr van Al-l.as, en den
Graaf van Apczflz , Kolonelvan eene afdeeling W aalsch voetvollt,zich met ellkander te

vereenigen en de overweldigersaan te tasten;tevcnsdreeg hi
j den gezantvan Flupsaan
hetHofvan Frankrjjk den lastop,xtltll,IX en de Koningin-moederteverzoeken,hen
7 x.metgewelduiteen tedri
jven,alszi
jop Franschen bodem teruglkeerden. CocorEvxrl,E,
liooim.
1568 (.
ue zich te Auzy-te-cltateau bevond, trok af bi
j het naderen van den Graaf vau
(1)Archivesdela Ycït
çpnd'orange,T.111.p.247,250.
(2)CorrespondaltcedeplllLlppz 11,T.ll.p.37.
(3)v.convly-wlsnsnlTzxy,de Tachtigj.00rl.D.1.bl.516-518.
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Roeulœ , en kwam weinig dagen daarna op Fransch grondgebied. Terstond achtervolgde 1508llem de Xaarschallt oE cossk, Landvoogd van P'
icardiè'. CococEvlrluz wierp zicltin S/. 1576
Valery; tle Xaarschalk drong er na hem in, en rigtte eene groote slagting aan onder 18v.
Hooin'.

zi
jn volk. De meesten, welke daaraan ontsnapten, werden door tle boeren om hals 1568
gebragt, uit wraak over de verwoestingen en wreetlhetlen, die zi
j gepleegd hadden.
CocorEvzluLs werd,a1seen parti
jganger,onthalsd. De gevangen Nederlanders,ten getale
van twintig, werden , op bevel van K-&REI,IX , aan den Burggraaf van Gent uitgeleverd,
tlie hen liet ophangen

Daagsna den slag bi
j,Ileilherlee wasde Graafvan Megen metviervaandelsvoetvolk
in Groningektgeltomen,zondervan den ltantderburgeri
jveelzwariglzeidteontmoeten,
hetgeen van groot bel
ang was, dewz
jlzj van verstandhouding met den vi
jand verdacht
werd. Trouwens,debevelvoerdersin de stad hadden dadeli
jlt op hetberigtdernederlaag
te Ihiligerlee de inwoners, door het ophalen der wapenen, ltrachteloos gemaakt, en
tlaor het ophangen van een burger, die zich onvoorzigtig tegen het Spaansche bewind

had uitgelaten,hunschrikingeboezemd(2).Loozwzzx van AkJt
sctfhad zich op hetslagveld verschanst. zi
jne ltri
jgsmagtbestond uitvi
jfen twintig voltallige en welgewapende
yaandels voetvolk en twee hondercl ruiters. Dageli
jlks verwachtte hi
j tweeduizenclbusschieters onder een der Duitsche Graven van slaltsfeld, acht lzonderd man van dat
Mapen onder den Heer IIEL VAULX y en drie honderd ruiters onder Graaf zoos'
r van,
Schouwenburg, bellalve de vaandels,die de Graven van den .
#a-g en Culemborg ligtten,
cn de busschieters, wellke sowov aanvoerde en waarvan reeds een gedeelte te Koesveld,

het andere te Bremen gekonzen was. Nevensdezesveldstukjes,op denvi
jandveroverd,
Itatl hi
j nog drie andere, lzem uit Embden verschaft,en tien i
jzeren stultlken gesclzut.
Van wapenen, krijgsbehoeften en leveusmiddelen washi
j genoegzaam voorzien: zoo de
nood lzetvorderde,zou hi
j van de kerlkkloklken geld laten slaan,anders erkanonnen van
tloen gieten,en de ltloosters moesten lzem paarden leveren voor zi
jn geschut. Dageli
jlts
boden zich buitenlandsche k-ri
jgsbevelhebbersen soldaten aan, om onder zi
jne vanen te
dienen. De Graven van Em bden, pJ#c??ô?/r# en Beltfltem , de stad Bremen en andere

zeesteden waren laem genegen, en Grontngerland hem ten eenemale toegedaan. Hi
j
nzeende derhalve,wanneer hi
j de bewuste versterlking aan manschappen ontvangen had,
den aanslag op Groningen met goetl gevolg te kunnen ondernemen. Hi
j zou alsdan
den toevoer naar die stad afsni
jden, hetomliggende land onder water zetten, en met
de Friezen (Ommelanders?) over het opbrengen van eenigebenoodigde gelden onder(1)GACHARO,in de (yrrespoadaîkce du Dtzc#'.
&tBn,p.10,11. zoR,Ilist.d.Ac#er!. 0orl.D.1.
B.lY.b1.238.

(2)Correspondance#îIDttn#'ALnE,p..
W.
10+
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jand hem nood576
.
zalten zi
ln leger op te brelten, dan zou hi
J naal potfyjt,guustjg gelegen om levensnaiddelen te ontvangen, en op llethuis te W eddeterugtrekken, waar hi
j zich een of
twee maanden dacht te lttlnnen staande houden, ondanlts al de magt tler vi
janden.
belfzlj
,l zou in staat gebragt worden, om tegenstand te bieden, en het versterlken
van het huis te W edde, wellts bezetting veertig of vi
jftig wagens met levensmiddelen veroverd had, werd i
jverig voortgezet. Zag hi
j zich gedwongen geheel terug te
treklken, dan zou hi
j een aanslag op Enkltuizen beproeven (1). DePrinsvan oranje
.

echter lkeurde het belegeren van Groningen af op gronden, uit welke alleen reeds ge-

noegzaam bli
jltt, in wellke hooge mate hi
j de beltwaamheden van den veldheer metdie
van den staatsman vereenigde. Een aanslag op Enkltuizen kwam hem raadzamer voor;
mogt deze gelukken, dan moest in alle haast die stad versterkt worden,uit welke men

genoegzamen onderstand in geld en levensmiddelen lkonde verwachten (2). LobEwlzK9
tlie gewoonli
jk meer zi
jn moed dan de voorzigtiglleid raadpleegde,zette zi
jn plan door.
Htjsteunde op demedewerking derGroningers en op de gezindheid derbezetting,welke
over het wanbetalen harer soldt
j zicll derwi
jze ontevreden betoonde, dat xEozx zelf
voor muitenj en opstand vreesde (5). Dat dehoop deseenen en debezorgdheitldes
antleren niet ongegrond waren, bleek toen bi
j een uitval de W aalsche knechten van
xEoEx eenige W alen van LonEwlzK , die zich te digt onder de muren tler stad gewaagd

hadden,ontmoetten en vermaanden terug te treklten,betuigende,datzi
j llen alsvrienden, nietals vi
janden beschouwden (1). Behoefte aan geld noopte LonEwzzK eene
brandschatting van zes duizend Karelsguldens over het ooster en W cî/cr oldambt uit

te schri
jven met bevel, hem de namen en woonplaatsen dergenen, welke zich tottlie
opbrengst ongenegen betoonden , naauwkeurig op te geven, ten einde tegen hen naar
behooren te handelen. Den Ommelantlersin hetalgemeen verbood hi
j, den Groningeis

eenige schulden,onderwelken naam en op wellte wi
jze ook,uittebetalen,engelastte
llun, het bedrag daarvan op een bepaalden dag aan llem te Appingadam ter hand te

stellen;wie hierin nalatig bleef, zou alsvl
jand behandeld worden. Den ingezetenentusschen het Reitdiep en Gerritsbrug,zoo geesteli
jken alswereldli
jken en van wellken stand
ook,werd aangezegd,op denzelfden dag en te zelfderplaatse voor hem te verschi
jnen,

(1)hrehives de la .
J19:4 #'oralkge,T.111.p.228-235. (krrespondance du Duc #'àt5E,J,.
104, 107.

(2)Archivesde-laJfafdp'zd'orange,T.111.p.257-261.
(3)Correspondance #y buo#'AsnE,p.108,131.
(4)hrchives#cla Jfcfdpn d'ora3tge,T.111.p.235.
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om te vernemen,wat hi
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e van een verbod des Graven15
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van M egen, verschenen zi
J. niet. LooEwxzK legde hun deswege eene boete op van vier

tluizend Karelsguldens, hem binnen drie dagen te leveren, zoo zi
j nietals vi
janden te
vuur en te zwaard wilden vervolgd worden. De gelden werden ten bestemtlen ti
jtle
opgebragt; want er was niemand, geli
jlt xzovx aan ALBA schreef, ))welke niet liever
voor eene opbrengst van twee of drie honderd kroonen zi
jn huis,hetwelk vi
jfofzes
honderd waard was, Mrilde sparen, dan zi
jn bevelgehoorzamen en allesdoor de vlammen verliezen, zoo a1s in dergeli
jke omstandiglleden gewoonli
jlk hetgevalis-'' Wiettemin ontving MEOE> van den Hertog stipten last,openli
jlt en bi
j geschrifte alom afte
kondigen, dat zi
j, die brandschatting aan IuooEwlllt opbragten, met eene boete van
dubbeld de opgebragte som en daarenboven aan den li
jve zouden gestraftworden (1).
Iuoozwlzlt had inmiddels .
eene versterlking van vi
jf honderd paarden uit Lingen ontvangen, en de Hertog van Salêsen was met vi
jftien honderd ruiterste Keulen gekomen, denlkeli
jlk om zich bi
j hem te voegen (2). Dit werd echter veri
jdeld door
'sKeizers bevel aan ohkxzz, de wapenen neder te leggen, waarop de Saksische rui-

ters, die zich bi
j laet leger te Ileiligevlee bevonden, op last huns Vorsten wegtrokken (5). Lonyrw'
llK daarentegen antwoorddeden Keizerli
jken gezant, welkehem hetzelfde bevel overbragt, dat ))de Prins van oralqie zi
jn Xeester was, en wanneer deze
hem gelastte de wapenen nederte leggen,zou hi
jgehoorzamen (1).'' W einigdagen
te voren had hi
j Appingadam metachtvaandels voetvolk bezet, en twee va= delsnaar
DelfzI
jl gezonden, welk stedeken hi
j zou versterken en daartoe de Ommelanders
opgeroepen had (5). Zi
jn aanslag, Groltingen bi
j nacht aan vier hoeken in brantl
te steken, mislulkte. s'
u rukte hi
j methetoverige zi
jner kri
jgsmagt, dertien ofveertien vaandelsvoetvolk,de ruiteri
j en het geschut, voorwaartsen verschaste zich in en
bi
j het klooster Selwerd. Er vielen eenige schermutselingen voor, die niets beslisten
en waarbijdeomliggendehuislieden hetmeestteli
jden hadden (6).
De Hertog van Alba had terstond op de ti
jding dernederlaag te Ileiligerlee, den
Graaf van Eberstein gelast, mettien vaandels zi
jner afdeeling en vi
jfvaudels van den
(1)correspondancedu Xvc#'AsBz,p.109,113,115,118,121,127)129,130,132,144(2)Correspondancedu Dtfc#'Asl)E,p.113.
(3)v.p.BERGII,BrieveltzfifdeArcAfrc?zvan Ni
jmegen,b1.12.
(4)v.n.BERGH,Brieven uitdeArc/àfrcn van Nl
jmcgen,b1.12,17.
(5)Correspondannedu Dtfc#'ASBE,p.120,123,138.
(6)Cowespondance#?zDuc#'Asnz,p.120,131,133,134,117,139,140,141.v.p.:ERGH,
krieven uitdeArcàfra,van Wjmegen,bl.12,16.
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576 vaandels naar slaastricltt zou begeven. Daar echter ,sGraven benden, wellte in ditt

stad en te Valencieltnes in bezetting lagen, weigerden te vertreklten, zoo lang de ach-

terstallige soldi
j van viermaanden nietten volle wasaangezuiverd,zond ALBAdeHeeren
I)E nzxRoEs en OE SILI,Y met vi
jftien vaandelsnabi
jbeventer,alwaarzi
jtien vaandels
Duitschers moesten afwachten, om zich vervolgens te oldenzaat met zestien honderd

ruiters onder Hertog ERIK van Wrtfzàîttltji',te vereenigen en dan gezamenli
jlk naar Gr0wfzlgczl, hetwelk hi
j over zee van wapentuig voorzien had, op te rukken. Hetbevel
over de Spaansche en ltaliaansche ruiters en voetltnechten werd aan clllApplx VITELI-I

opgedragen; de Hertog zelf zou spoedig met de overige kri
jgsmagtvolgen. VITELI.I
kwam echter alleen met de tien vaandels van zllEhoEs en het paardenvolk van Hertog

ERIK den negentienden van Zqmermaand te Groningen (1). Den vorigen dag wasde
Graaf van Iloogstraten met vt
jf honderd busschieters over Embden en belfzl
j
,l il1
l-onEwzzKs legerplaats gelkomen. Hi
j riep de bevelhebbersbi
jeen en danlktehen, iIl
naam des Prinsen van orall
je, voor hunne i
jverige pligtsbetrachting in den slag btj
lfeiligevlee, hen vermanende daarin te volharden (2). Het ontbrak Lonswlzzc thans
meer aan geld dan aan manschappen. Om hierin te voorzien , moesten hem alhet zilverwerlt en de renten van de kerken der omliggende plaatsen opgebragt worden, ool
k

legde hi
j eene belasting van tweepatards (stuivers?)op ellken morgen (nlesttre)lancls,
lletgeen eene goede s0m geldszou opleveren. Zi
jn volk stontltotaan de knieen in het
water en verliep dageli
jlks, naarhetberigtdes Graven van slegeltaan -&Iz13&.,wellte er
deswege bi
jvoegde, dat IzonEwlzx.of krankzinnig was, of van elders hulp moest te
wachten hebben. Zoowel de ongelegenheid van het land, het slechte weder en dt.

zware regens,alsde lensch van ALBA,zi
jne lkomstafte wachten,ten einde metmeer
hoop op goeden uitslag den vi
jand te bestri
jden,beletten àxyzta.y:x vooreerstietstegen LooEwxlx.teondernemen (5). lietwaswelligtdezewerkeloosheid,diemisschien aanan(lere oorzaken werd toegeschreven, welke LonEw lzlt van Nassau en uooosrRxr
l'Ex aallspoorde, den Graaf van Megen, die zich weleer met oR-,
txlz en andere Grooten tegen

:5v, GRAXVELI.E en hetgeloofsonderzoek verzethad,schrifteli
jlk te vermanen,methen weder
hetwelzi
jn der
1568 Nederlandelt, de handhaving deraloude vri
jheden en voorregten, en t0t omverwerping
van ALBA'S dwingelandi
j,wellte hi
j thansondersteunde. Zi
j schetsten hem den naderenden en geheelen ondergang desLandsin krachtige woorden af,inien hi
j en anderen,

Zo
me
ma
anrd-mede te werken tot bevordering van de ware belangen des Konings,

(1)Correspondancedu Dttcd'Asan,p.102,106,107,116,128,136,138.
(2)Arckivesdela Jfcïd:nd'orangq,T.111.p.236,237.Correspondancedubuc('
/CALBE:p.141.
(3)Crrespondanced'
ttDtfcTAJ-BE,p.142,143,144,145.
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zj- zich niet moesten laten bezigen

natie,vi
jandin van alle regt,rede enburgerli
jkeregering,zooalsoveralwaarzi
jregeel'
t
ofgeregeerd heeft,uittalloozevoorbeeldenlkonblijken.))DeSpanjaarden,''gaanzi
jvoort,
)yvernietigen alle wetten,gebruilken en overeenkomsten, moorden, schenden vrouwen tan

maagtlen, en jagen de getrouwste onderdanen hunsVorsten ten Lande uit, hunne kinderen roovende,hunne goederen verbeurd verlklarende,hen veroordeelendezondereenigell

regtsvorm en regtshandelen tegen de voorregten derVliesorde,welkegi
jechtergezworelt
hebtte zullen handhaven,en voor l
zetoverige lzandelende tegendeverldaring,wellkegij
u kuntherinneren dilkwerf in den vollen Raatl van State en elders afgelegd te hebben.

Gijmoogtonsgelooven, indien wiju niet genegen waren, zouden wij onsvoor dezen
stap wel gewachthebben,wellke wij niettemin hopen,datnietgeheelvruchteloosbiju
zi
jn zal,dewijlnu dezelfde redenen,wellke gij vôörjaren hadt,u thanszelfsmeermoeten aansporen dan toen,daarthanswordtuitgevoerd,watwi
j onstoen naauwelijkslkontlen voorstellen,tot groot nadeel van al de onderdanen des Konings; ten minste zalhetlt

over onze bedoeling zoo veelinlichting geven,datgij er nietlkwalijlkuw voordeelmede
zult doen. 'W iJ'wenschen, dat het u behage een paar regels totantwoord aan brenger
tlezes, welke nietmet tlen inhoud belkend is, voor ons mede te geven. lnmiddels bitl-

den wij God, dathij u deor Zijnen Heiligen Geestverlichte, dooru den blinddoelk te
ontnemen,opdatgijzien moogt,watuwe eer en lzetheiluwer zielvordert. W iJ'ltusde handen, maar niet op zi
jn Spaansclz(1).'' Xztax zond terstond dien brief
aan ALBA. )
)lk meen,'' voegde hij er bij, ))dat zij beweren, datik altijtlvan huu
gevoelen geweest ben. Xi
jn gedrag, sindslzetbegin dezerberoerten, heeftwelaltijd
hettegeladeel bewezen, en dit hoop ilk te volgen,zoo lang mi
j Goclhetleven zalsparen (2).'' Tweedagen daarna sclzreeflli
jtlen beiden Graven:))XijneHeeren! llklzeb
uwen brief van eergisteren ontvangen; en daar, zoo als u , Xi
jnheer vAx Ilooos'
rsAr
rEw,
bewust is, de llertog mij vöôr eenige maanden verbotlen heeft, een uwerbrieven tf'
beantwoorden, durf ilt het ook dezen niet zonder zi
jne toestemming. lk heb hellt
dien gezonden,en z0ohi
jmi
j veroorlooft,u teantwoorden,zalik u spoedig daareell
antwoordop zenden;indien niet,weesdan zoo vriendeli
jk,mi
j ditten goedetelzoudel).
.

lntusschen beveel i1tmi
j van harte in uwe genegenheid (5).'' ALr& echterverbootl
5Izgzx uittlruklkeli
jlt en in naam desKonings, zullte verratlerste antwoorden, ofvool'
-

(1)Arcltivesdela Jf
'cïsplzd'orc?wc,T.111.p.251-254.
(2)Correspondancedu Dttc#'ALBE,p.142.
(3)hrehives#cla Afcfdp'ld'orange,T.111.p.254.
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1568- taan brieven van hen aan te nemen (1). Kortdaarna vertrok de Graafvan Ilbogstra1576

-'
.
ten , om Graaf zoosv van,Scltouwenburg te lzaasten, wellke met eenig kri
lgsvolk in

aantogt was, en die acllt dagen later met vi
jf of zes honderd ruiters en acht honderd busschieters in de legerplaats aanltwam (2). Ondertusschen kruiste soscuutqzEw
steed met aclzt schepen van oorlog voor belfzk
jl, om den toevoer uit Embdot

af te sni
jden. JAx ABELS, een walklter zeeman te bokkum woonachtig, was door
den Raad van Friesland het bevel over eenige schepen opgedragen , wellte men
tegen de Nederlandsche ballingen, die zich met zeeroof bezig hielden, wilde uit-

rusten. Hi
j echter, in het geheim aan de zaak van xAsstv verbonden, had zich
bi
j degenen gevoegd, welke hi
j moest bestri
jden, en onlangs metnog drie andere
vri
jbuiters,lastbrieven van LooEwlzlt,in naam des Prinsen van oranje,tegen devi
jandeli
jke schepen voor beltzi
jlontvangen,metvolle magt,om naar bevind van zalken te
handelen (5). Tlzansvereenigdehi
j zich metsowov,welke delangverwachtevi
jftien10v. honderd geweren had aangebragt,en wien,vermoedeli
jk,hetbeveloverdezevenhonderd
llooim .
jg> man wastoevertrouwd,welke in zeventien zoo groote alsldeine vaartuigen te belfzljl

en Appingadam waren ingescheept (1). Nu zetten zi
jhetgezamenli
jltop de vlootder
vt
janden aan,die hen moedig te gemoet zeilde,doch bemerkende,datmen het op enteren toelegde, de vlugt naar de volle zec lkoos, maar door de Nederlantlers vervolgtl

werd,totwind en ti
j hetdezen beletten. Den volgenden morgen wasdewindnietzeer
gunstig en de vrj
ibuiters weigerden verder te zeilen, waarop soxov, alleen gevolgd
door den lkaper GERRIT sEBAs'
rlxtxsz vAx ooltctTsl, den vi
jand met zullt een goeden
uitslag nazette,dat hi
j met vier genomen schepen en twee hullken terugkeerde (5).
lnmiddelshad LooEwxzlt met zes vaandels voetvollt,honderd vijftig ruitersen tweeveldll1
4
:
v
.
s
tulkjes een aavalop.
desterkte W insltm beproefd,d
och wasgenoodzaaktgeworden met
oolm.
r s
verliesvan eenige manschappen terug te treklken (6y. euzelfden dag kwam .
&xzsA met
drie afdeelingen (tet-cios)Spaanscllvoetvollt,drievaandelsligtpaardevolk,en een kornet ruiterste Bolde,drieuren van Groningen (7). Culxpl>lw VITELI.Ien dehoofdman
(1)Correspondance#?zDuc(f'ALBE,p.145.
(2)Correspondanl
?edu fik
zc#'AI-BE,p.146,147,149,150,1.54.
(3)Arehives de /t'
fJfaison d'prt
f?lgc,T.111.p.232,23$. v.unoslyfillx,Gesclt.d.JJ
,Tatergeuzp?),b1.29.

(4)Correspondancedu buc(/'AIZI
,E,p.149.
(5)SoR,IIist.d.Aredevl.00rl.D.1.B.1J7.131.237.
(6)Correspolkdance#u Dtfc#'AI-BE,p.151.152,153.

(7)eorrespondance#tfbuc#'ALBE,p.154.

DES VADERLAXDS.
SALAZAR War0I1 mPt Vior lkornetten ruiters, tWee Vaandels ligt paardevolk en duizend 15681576

busschieters naarKoeverden hem te gemoetgetrokken (1). Op den weg naar Gronin#en vernam hi
j,dat LonEwzzx van AJv
s,
scl: uithetkloosterSelwert,terregterzi
jde
van zi
jne welverschanste legerplaats, drie vaandels, en uit een sterk slot, ter lin'kcr zi
jde, twee vaandelsbi
jzich ontboden en alzoo beide punten van bezetting ontbloothad. Terstond liethi
j ditslotdeor otsI>ER I)E RoBluEs,Heervan Billy,bezetten,
dewi
jlhi
jdaaruitden vi
jand grooteli
jkskondebenadeelen.TeCroningengekomen,deed
hi
j zelfterstond en zonder afte zitten, verzeld door cllzApplx VITELLI, wolhcthxEsen
twce of drie andere bevelhebbers, eene verkenning totvoor het vjandeli
jk leger, en
tastte dienzelfden dag met de kri
jgsmagt, welke hi
j met zich had gebragt en al
hetoverige volk,zoo te paard als tevoet, den vl
jand in zi
jne verschansingen aan.
Het geheele leger bestond uit twaaf duizend voetknechten en drie duizend ruiters,
alle oude, geoefende soldaten. De aanval geschietlde aan drie kanten door een
goed getal Spaansche en W aalsche busscllieters, onder bevel van ALroxso I)s vxurow,

en met zoo veel onversaagdheid, dat zi
j, ond=ks eenen dapperen tegenstand,
doordrongen. Een groot gedeelte van rooEw lzlcs manschap werd in de pan gehakt,
de overigen namen ginds en llerwaarts de vlugt, hunne wapenen en kleederen

afwerpende, om zich te beter door de talri
jke moerassen en slooten te redden;
evenwel werden zi
j meer dan anderhalfuurver zoo felvervolgd, dat zi
j nietdan met
achterlating van hun geschut en vaandels ontkwamen. Het paardevolk zou hen verder
achtervolgtl hebben, indien niet de nacht en den van poelen en wateren doorsne-

den grond dit belet hadden. Door de vi
janden waren ook, onder het vlugten, al
de bruggen afgebrolten of verbrand; van hunne ruiteri
j echter, wellke de achterhoede
tlelkte, ontsnapten slechts weinigen. Npar AI,
rA's opgave bestond hunne legermagt
uit niet minder dan twaalf duizend man voetvollk; daar onder niet begrepen de bezet-

tingen van Appittgadam ,.Dcl/z,
?
J
j/, en vi
jfvaandelste Slochteren,de eenige manschappen, die Loozwlzlt geregeld b)
j elkander had kunnen houden en metwellte hi
j in
allerhaast terugtrok. ALBA lkeerde metzi
jn stafdesavondstegen elf ure in Groniltgelt
terug,maakteereenigebeschikkingen en rukte
,bi
j hetaanbrelten van dendag,metzi
jn
/
legerop,om den vi
land op te sporen. Hi
J liet Hertog ERIK van Wrtfzldtllïj/çmet zestien
honderd ruiters voor Groningen, trok over Slocltteren, waar hi
j zich twee dagen ophield, om kondschap van de vi
janden in te winnen, naar hethuis/c W edde,lzetwelk
htjversterkte,en van daarnaarReyde(2).LonEwzzltvaltA'
cJ.yJtfdaarentegen berigtto
.

.

(1)correspondanced1tfî/c#':L:E,p.149.
(2)correspondanee#t1bltc#'ALBE,p.154,155,157.v.5.SERGH,BrievenuitdeArchiven valt
Nàilnegen,bl.20. Vgl.hetuitvoerig'verhaalbi
jMExoocE,Ilist.d.ppfcrrc,
çdeFlandres,Iziv.111.
p.55- 60. STRAOA,de #c!!p Belgico,Lib.5/11.p.397,398.
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1f
18- den Prinsvan ovanje,dathi
j,op hetvernemen van Arsx'saantogt,betraadzaam hatl
.576
geoordeeld terug te treltken, hetgeen op den vollen dag en geregeltl geschied was. De

vganden, dit bemerlkende, waren met al hunne magt op hem aangevallen, waardoor

eenehevige schermutselingwasontstaan,in welltehi
jvi
jftig man voetvollten even zoo
veel paarden verloren had (1). ))W anneer wi
j de traaghekl in aanmerlting nemen,
waarmede desti
jdsalleltri
jgsbewegingen werden uitgevoerd,dan moeten wi
jin ALBAden
bekwamen Veldheer bewonderen , die, beseffende dat vastberadenheid en spoed de ze-

kerste middelen zi
jn tot het dempen van een uitbarstentlen burgeroorlog, in weinige
weken eene lkri
jgsmagt van eenige duizenden, voorzien van leeftogt en allletnoodige
oorlogsgereetlschap, uit verschillende bezettingen in de Zuideli
jlke gewesten desLands,
tot één legervereenigd,naar den Noordeli
jksten uithoek desLandshad overgebragt,en
tlaarmededen vi
jand op dehielen zat(2).''
Xet zeven of acht duizend man verschanste zicll Graaf ronEwlzlt te Jemmingen of
Jemgum , een dorp aan den linkerocver der Eems,niet verre van de uitstrooming dier

rivier in den bollart. Aan de landzi
jde konde hi
j slechtslangsden Eemsdt
jk aangetast,en van de waterzi
jde gemaltkeli
jlt van leeftogt voorzien worden,wellke dan ook uit
Embden met de schuiten enbooten van soxov door ztx BxoEK en ELLERT uop ofvrIERxoP, naderhand onder de W atergeuzen niet onbekend, werd aangevoerd. De groote

schepen van sowov, wellte niet bj de legerplaats konden komen, lagen te Ep71#:zl,
welks Drossaard vxzco xAxxzwgA hem ltrachtdadige bescherming had toegezegd. Om-

trent vier uren boven Jemmiltgen lag eene brug over de Eemsbi
j hetdorp Reyde,
waar het Spaansche leger, sterk zeventien duizend man voetvollk en drie duizend ligte
ruiters, den twintigsten van Hooimaand aankwam. ALBA verzelterde zich van het beç
zit dezer brug, door .het opwerpen van eene schans, om zoo Lopxwlzk de fczn-

mogt overgetrokken zi
jn, hem onverwi
jld na te zetten, of den pas af te sni
jden;
de brug wasdaartoe onontbeerli
jlk,dewi
jlmen,uithoofde der doorweekte kleigrontlen,
de pontons uit Gront
wngen niet had kunnen medeveeren. Op het berigt van clllApplx
VITELI,
I, welke op verlkenning was uitgezonden,dat IuonEw xzK zich te h mmingen verschanst lzad, liet ALBA eenige manschappen t0t bewaring van de brug, en trok met
het aanbreken van den volgenden dag op, om hem te bestoken. h mmingen was v:n

die zi
jde niet te naderen, dan over een di
jlt en een smallen weg er onder langsAan de regter zijde stroomtde Eems, aan de linlkerzi
jde waren lage en moerassige
gropden, uitwelke eenige slooten, in de rivier uitloopende, den di
jk doorsneden en
metbruggen belegd waren. Lonzwlzw had tlrie van deze bruggen laten afbreken, bj
(1)hrchivesdelaJëtzït
çpo'd'orffowc,T.111.p.264,265.
(2)BosscuA,Neérl.Ileldend.tefczl#,D.1.b1-162,

bES V ADERLA NDS.
O
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e

elke dötsrsnede eene wacht geplaatst, en vöör laet dorp eene borstwering opgeworpen,15681576

voorzien van zes stukken geschut. Hetdorp zelfwas ook aan de landzi
jde versterkt,
zoo veel de ti
jd dithad toegelaten, en het omliggende land kon, doorlletdoorsteken
van den di
jk,grootendeelsonderwatergezetworden. Hoesterlkdeze stelling ook zi
jn 21v.

mogt, in welke LonEwxzx hoopte zich staande te llouden tot een inval van oRAxzz in ll
il
joo
gg
sn.

Brabaltd den Hertog noodzalten zou afte trekken, beslootALBA, juist om die reden
en steunende op zi
jne overmagt, den vi
jand aan te tasten. Nadat sAxcuo b'AvlLA.met
dertig ruiters hetvi
jandelijk leger verkend had, stelde ALBA zi
jn heir in slagorde. De
eerste aft
leeling bestond uit achttien honderd busschieters onder zcx-lwxo ItoxEho en sww-

cllo lzoxoooxo, en twee vaandels zwaargewapende ruiteri
j onder cEsxhz ooxzAoA en
ctmr
rlo xu'
rExsxoo; de tweede uit het Spaansche voetvolk onder ALFoxso b'uxuLoi en

ooxzAro BRAcctxox'
rE; de derde uitzesvaandelsDuitschers en vi
jftien vaantlels W alen
onder den Graaf van Jfegen, naar anderen, onder oEoltgz van Lalaing, broeder des
Graven van Ilbogstraten,en zes lzonderd speerruiters.Te tien ure des morgens ontvingen

vi
jftien honderd busschieters van de eerste afdeeling last, onder bevelvan soxEho en
xxoxoooxo, den aanvalte beginnen. Zi
j dreven doorhun geweervuur de posten terug,
welke ter verdediging der doorsneden van den di
jk geplaatstwaren, herstelden spoedig de bruggen en rulkten toen voort, om de borstwering der legerplaats te bestor-

men. LoozwxzK had in hetdorp zi
jne hoofdmagtin drie hoopen geschaard, maarde
Duitsche soldaten weigerden te vechten, zoo lang hun de achterstallige soldi
j nietwas
uitbetaald. Vruchtel
oos stelden hun de bevelhebbers den onvermi
jdelt
jlken ondergang
van het geheele leger voor oogen, wanneer zi
j hunnen pligtverzuimden; vruchteloos
zelfs verzocltt men llen, om altllans de Nederlanders den di
jk te helpen doorstelken,
hetgeen reeds in den aanvang door LonrwlzK bevolen , doch nietwas opgevolgd gewor-

den. De kri
jgsoversten,de Graven van Nassau en Scltouwenbuvg zelfs,sloegen handen
aan het werk ,dat echter, uit gebrek aan werktuigen, slechts langzaam voortging. Het
was reeds één uur op den middag, de borstwering bood nog steeds den hardnekkigsten

tegenstand;daarbi
j begon hetwater,doorde openingen in den di
jlkgemaakt,indelantlen ter linkerzi
jde der Spanjaarden meer en meer te sti
jgen, waardoor hun alle ontwikkeling van benden weldra onmogeli
jk zou worden, terwi
jl dikke regenwolken
zich te zamen pakten, die, nederstortende, het gebruik van de vuurroers, wellke
toen door brantlende lonten werden ontstoken, nutteloos zouden maken. Al deze om-

standiglleden, gevoegd bi
j de wanorde in LooEwzzltslegerplaats, van welke men door
een kri
jgsgevangen berigt ontving, spoorden den Hertog aan, onmiddelli
jk zi
jne geheele kri
jgsmagtden di
jl
t te laten oprukken,om door overmagtvan vollt den vi
jand
overhoop te werpen. Dow xuopxs I)z >'xovsRhoi moest geli
jktjdig met een vaandeldubbelhaken, landwaarts in de verschansing omtrekken, en een aanvalvan ter zi
jde op
den di
jk beprocven. Loomvlzu,onbewust,dathetgeheeleSpaanschelegerin aantogt
-
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1568-- is, stort zich uit zi
jne verschansingen op den aanvallenden vi
jand,die hem, naeen
1576 h
evig gevecht, noodzaaktmeteen aanmerkeli
jk verliesvan volk terug te trekken. Fx-

ocsahoA heeftintusschen zi
jn lastvolvoerd. Op hetgezigt der van alle zi
jden aanrukkende digt gesloten drommen van ALBA, vermeesteren scllrik en vrees xztsstu's muitende

benden.Doorvermanen,verwi
jten,beloven,poogtI-onEwlzltzi
jn vollktotmoetligstandhouden aan te sporen;hi
j zelfvliegtnaar hetgeschuten steeltthetmeteigen handaf;
maar ditishetlaatste losbranden! DeSpanjaartlen stormen tegen tienuredesavf
andsbinnen;alletegenweerhoudtop;de vlugtwordtalgemeen;eenigen werpen zicla in defcr/7,
r,
om door zwemmen het leven te redden, en verdrinken; anderen springen in de schuiten , die door den overlast omslaan en zinken; velen vinden den dood in de omlig-

gendemoerassen;en zi
j,diezich in de huizenverborgen hebben,vergaan metdezen in
de vlammen. Allen, wellke de Spanjaarden ontmoeten, worden zonder enade nedergesabeld; de slagting duurt tot in den nacht voort. De Graaf van M egen verhaalt, dat
tusschen de drie en vier honderd gevangenen in een huis waren gedreven, hetwelk
daarop in brand gestolten werd; en dat zeker hopman te vergeefs tien duizend daalders

voarzi
jn leven aanbood.Denvolgenden morgen ontvingen >'ltivlsRRoA,RoBluEsenHlyrltoy:s
last, de vlugtelingen op te sporen,van welke velen, die zich hier en elders in boerenwoningen en holen verborgen hielden, in ltoelen bloede gedood werden. Zeven duizend

man van robEwlzlt,dusbi
jnazi
jnegelzeelelkri
jgsmagt,wasomgeltomen.Slechtseenige
soldaten onder bevel en doordedapperheid van OALAMA, een Friesch Edelman, en eenpaar

honderd ruiters,diemetdenGraafvanScltouweltburg vroegti
jdig gevlugtwaren,hadden
het leven gered. LooEwzzK van Act
st
sctf ontkwam ter naauwernood door elleel naakt
deEems over te zwemmen, naar de getuigenis van zi
jnLuitenantIlExortzK vAx sEollEx,
wellte gevangen wasgenjmen; dochvolgensandercn,heeftl
ai
j,totop hethemdontkleed,
in eene sclzuit den tegenovergestelden oever bereilkt. Xet lzem ontltwamen Bluovs vx>
'
rREssoxo, hoewelzwaargewond,en Exr
rEsvAxxExTEozt,diebeidezich naderhantlalshoofden der W atergeuzen hebben onderscheiden. Zestien stulklken geschut, zoo metalen a1s

i
jzeren, dertien vaandels, een overgroote voorraad van leeftogt,alde btlitbi
j Ileiligerlee veroverd, de geheele legertrein, waarbi
j vi
jftien honderd paarden, vielen den overwinnaar in handen. Naar ALs.
&'s opgave aan den Raad van State, zi
jn slechtszesof
zeven Spanjaarden op dezen moorddatligen dag gesneuveld;anderen brengen datgetalop
zeventig of tachtig. Hoe ditzi
j, zeker is, dater))weinig gevecllten zi
jn geleverd in
welke de verwonnenen meer schade leden, en de overwinnaars minder verlies gevoelden.'' De zege was volkomen, en behalve aan den Koning, gaf ALBA terstond berigt

daarvan aan den Paus,den Koningvan '
Frankrijk en aan ELIZABETH van Engeland(1).
(1)Correspondaitce da p'
l/c #'AI
-:E,p.157 161. v.0.nsncll,#?'
Jct,
'
c?3uit dehrcltivcttt'c?l
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De spanjaarden lzebben LooEwlzlt van onvoorzigtigheid beschuldigd:ten eerste,dat1568=
1576
zij zich nietachter tfc Eems teruggetroklken en de brug te Beydeafgebrolten-heeft;en
ten tweede, dat hi
j nietvroegtl
jt
lig de di
jlken heeftlaten doorstelten en hetland onder
l

waterzetten,waardoorhethun onmogeli
jltz0u geweestzi
jn hem aan tetasten (1). ln
dit laatste werd hi
j, geli
jk wi
j reeds zagen, doorden onwilzi
jner Duitsche benden en
het gebrek aan gereedschap verhinderd; en wathet eerste bltreft, hi
j ltonde bezwaarli
jk vermoeden, dat zi
jn volk ))z0o eervergeten zich zelfin hetongelulk zou storten;
lli
j zou andersook de schuiten in de rivierverwi
jderd en aan de lafhartigen geen ander uitzigt op redding gelaten lzebben, dan over de li
jken hunner vi
janden. Had hi
j
zi
jn aftogtwillen vervolgen,het isontwi
jfelbaar,dathi
jzich achterdeEczn.
vin veiliglzeid had kunnen stellen, en het ongelulkvan Jemmingen zou hem dan nietzi
jn overïekomen.Docl,watsprelten wi
.
jvan ongeluk'' dusgaatde Schri
jver,wien wi
jhier
aanhalen, voort
))neen; niet door gelluurde vreemdelingen moest de vri
jheid des
Vaderlands bevochten worden. De Nederlanders moesten ondervinden, dat door hutt

zwaard God hen verlossen wilde; en zi
j moesten ook hicr eene beschermende Voorzienigheid leeren erltennen in het behoud van ltostbare levens, wellke van tle algemeene
slagting gespaard l
lleven (2).'' Eenigzins andersdachteen antlerSchri
jverover ronr-

nederlaag. Ht
j meende insgeli
jlts daarin den vinger Godste bespeuren, maar
metdit ondersclzeid,dat))deze den arm der Katholi
jlken sterlkte, om de oproerigeKetterste straFen voorhunne verfoei
jeli
jke en afgri
jsseli
jlte goddeloosheden,gepleegd tegen
de gewi
jde tempels en heilige voorwerpen, opdat allen die hun gelek.
en, dezelfde
wraak te wachten lladden, en diehun nietontgaan zoude (5).'' Luo kunnen de zaW IJKS

lten A'an verschillende kanten, naar dat men gezind is, beschouwd worden. Het zoll

Xi
jmegen,b1.18 28. CorrespondancedepllltlppE l1,T.lI.p.35.MEsoocE,Ilist.d.guerresde
Flandres,Liv.111.p.62 73;alsstri
jdgcnootin den slag van Jemmingen,islletuitvoerigverhaal
vandezenSchri
jverzeerLelangri
jk.s'
rl
ttoz
t,#cBelloBelg.Lib.Vl1.p.398 403.CAMP&NA,dellaptte?n'fz
diFk'
cntfrt'
f, T.1.p.50 56. nEsrlvoclulo, Nederl./f
'0
*
.
î/. bl.103 105.AsT0RG:)Leveltt'
czlALBA,D.l1.
bl.265 277.poxTtrsIIEI
JTERCS,Ber.Atfç/rïtzc-Wc/g.luib.XVlll.c.8.p.441,442.Hxltz
tEt:s,Aîknal.W?cl.
T.111.p. 92 94. MEtTnsllIter.#CJJ.Lib.1.p.37 43. snPETIT, Chron.d.#p#.T.ll.Iuiv.X.p.202.
cuAppvvs, Ilist. t2J4.de la guerre de Flalldre. Liv.11.p.84 91. D0R,Ilist.#.Nederl. 0p)'
I.D.
1. B. lY. b1. 244 246. v. METERE:, Ilist.d. Nederl. opr/. B.111.b1.60,61. lloorr, i
Nedel'l.
Ilist. B. V.bl.180 188. sclloTAxt!s,Fr.#k'
.
s/.B.XXI. b1. 752,753. BosscIlt, Ne&-l.Ileldeltd.
D.1.bl. 162 167.

(1)MExpt
lcE,Ilist.d.guerresdeFl.Iuiv.111.p.62,66.
(2)nosscllA,Neérl.lleldend.9.1.b1.168.
(3)Mtsoocn,Ilist.d.guerrosJcFl.Liv.111.p.72, Ygl. s'raAnzk, f?c Bell0 Belg. Lib. Yll. p.
402,403.
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68- ondertusschen ruim zooverstandig zi
jn,zich van dergeli
jke redeneringen cn oordeelvel1576 li
ngen over voorvallen en gebeurtenissen te onthouden.
De Hertog van Alba beval, dat deze overwinning overal waar de Raad van State dit

noodig achtte, zou bekend gemaalttworden, ))ten einde behoorli
jk pri
js, lofen danlk
aan de Goddeli
jlke goetlertierenheid wierde toegebragtdoor geesteli
jlke omgangen en gebeden, opdat hetHaar mogtbehagen,doorveortte gaan methetuitroei
jen der woelzieke geesten en rustverstoorders, den ouden vrede weder te verleenen tot vermeerdering van Hare dienst en eer, tOt verhooging van de grootheid en llet geluk,des K o-

llingsyen totwelvaartvan zi
jneLandcn en onderdanen van herwaartsover (1).'' Gq-aaf
TaooEw zzK , wiens moed door tlen tegenspoed zelfs aaltgewakkerd scheen te zi
jn, leefde
dlaarentegen in de hoop, dat ))God hem eerlang zoedanig zou ondersteunen, dathi
j
spoedig meer dan ooit de middelen zou hebben, om de arme Kerk en het Vaderland

te herstellen (2).', De Prins van oranje, verstandigerdan ALZA en Loozwzzx beide,
schreef aan dezen laatsten na en over de nederlaag te Jemmingen: ))dewi
jlhetGode
alzoo behaagd heeft, moet men geduld hebben en den moed niet verliezen, m aar in

Zh
*#'nen Geddeli
j
n wil berusten,
oo als ilk van mi
i
de besloten heb te doen bi
i
u ke
< z
*i
'ue z
*î
#
tF
.

.

v

al Avat er gebeuren moge (
5).,'

A'
aarhetkri
jgsgebruikdierti
jtlen,vertoefdeALBA drietlagen op hetslagveld,en begafzich
toen op den terugweg naar Groltingen. Te Ileiligerlee verspreidde zich de Sardinische afdeeling, welke een gedeelte der achterhoede uitmaalkte, in de omliggende dorpen, stak
ii1 brand en wierp de ongelultkigen, die haar in lmnden vielen, in de vlammen,
tot wraak over den dood van haren voormaligen bevelhebber, den Graaf van Aremberg.
De Hertog, verbaasd over het vuur en den rook , wellke hi
j van alle ltanten zag 0pgaan , meende datditeen bedri
jfdes vi
jandsware,die welligt zi
jne verstrooide bentlen
weder verzam eld had; maar verstaande wat er de oorzaalk van was, dankte hi
jde geheele afdeeling af, liet eenige van de hoofdbewerkers dezer gruweldaad ophangen, en
stak de bevelhebbers als gemeene soldaten onder de andere afdeelingen. Deze straf
echter vergoedde niet de schade van tienmaal honderd duizend gulden, wellte door dezen moedwil den landzaten was toegebragt. Den volgenden dag kwam AIZB-& te belt'
-

ck
jl en liet er,onder zi
jne oogen,door PAcczoT'
ro de plannen ontwerpen tot het aanleggen eener vesting aldaar, om het tegenoverliggende Embden , de wi
jkplaats der
vlugtelingen , in het oog te lzouden. Te Groningeït teruggekeerd, verweet ALBA,

bi#
i
J monde van zAx xEvscuz, in bitse bewoordingen, de Geesteli
jken e1z Overheden,
(1)Correspondanced'
u fktlc#'ALIIE,p.159.
(2)Arcltivesdela Jfcft
so?zd'Oréfppc,'
1'.111.p.273.
(3)ArchivesdelaJTcl'
:p0ld'orcnj'c,T.111.p.277.
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))dat zi
j, zoowel de eene als de andere, door hun Kettersch en ergerli
jlt leven, de1568beroerten mede veroorzaakt en den Koning op zulke zware ltosten gejaagd hadden; de 1576
Koning konde met regt hun Land voor een wingewest rekenen, dewi
jlmen er den
vi
jand gewapenderhand uit verdreven had,en hunne oude vri
jheden vernietigen. Om
verdere ongeregeldheden te voorkomen, moesten zi
j den HeerzAx xxlzlp, hunnen Bisschop, aannemen en hem , geli
jk ook den Graafvan Megen,nu Stadlzouder in AxzxszRos plaats, iedcr in hetzi
jne,gehoorzamen,op straFe van 'sKonings hoogste ongenade. Voortshad hi
j besloten,ter bescherming dergetrouweingezetenen,inhunnestad
een kasteel te stichten en eenige keuren, betrellknde het godsdienstige, de regering
en regtspleging te laten afkondigen.'' De Staten en Regenten der stad waagden zicb
niet, hem tegen te spreken. VITELLI en PxccloT'
ro bakenden nu de plaats af tot een

kasteel, naar het plan van dat te Antwerpen, docll het is nimmervoltrokken (1).
Xiddelerwi
jl zond ALBA eene krt
jgsbende met eenige veldstukken onderbevelvan Ax,poxso nz rLroA, om hetslot Ulp aan den Ilssel, door den Graafvan den Wcrg versterkt, te vermeesteren. Na den eersten aanval, trok de bezetting des nachts naar het

Land van Kleef terug. De Hertog vertoefde nog zeven dagen te Groningen en stelde
zi
jn oudsten zoon nox :'
REOERIK,welke hem uitSpanje vi
jf en twintig hondertlman en
eene aanzienli
jlke som geldstoegevoerd had,totOpperbevelhebbervanalhetvoetvolkaan.
Kortdaarop nam lli
j zi
jn weg over Amsterdam naar Utrecltt, alwaarhi
j de Staten van
Ilbllandterregeling van eenigezaken, datgewesten Zeelandbet
reFende,hadontboden(2).
De geweldige regtsplegingen werden inmiddels voortgezet. Te Utrecltt werd eene vier

en tachtigjarige weduwe, vtx Illllxy:x genaamd,metverbeurdverklaring harer goederen
terdood veroordeeld,omdatzi
j,zoo 'theette,een Prediltantverbofgen had gehouden,
maar veel meer, dewi
jl zi
j een vermogen bezat, hetwelk eenejaarli
jltsclze rente van
vier duizentl gulden oplevertle. Dat dit de ware reden harer veroordeeling was, gaf de

ongelukltige zelve in de weinige woorden te kennen,welke zi
j op hetsclzavottegenden
Schout uitte: ))Hetkalfisvet,hetmoetgeslagtworden.'' Xen verhaalt,dattoen zj
op den stoel was gebonden, om onthoofd te worden, tot den beul zeide,.wellke llaar
verzocht, de zamengevouwen handqn wat lager te houden, om hare vingers niet te be-

sclmdigen: ))wanneer hethooftlerafis,zullen devingersgeen pi
jn voelen (5).'' De
trawanten van den Bloedraad, inzonderheid de Geweldige SPELLE, trolklten van gewest

tot gewest en bedreven, onder schi
jn van regt, allerlei overlast, de schuldigen ver(1)MExoocE,Ilist.d.guerres de Fl.tiv.111.p.73,74. STnADA,#c.
Bell0Belg.Lib.Vll.p404.B0n,Ilist.d.Nederl. oorl.D.'1.B.lY.bl.246. IIOOFT,Nederl.Ilist.B.V.bl.188,189,

(2)MExoocs,Ilist.#.gucresdeFl.Iuiv.lV.p.74,7J.
(3)BRAXDT,Ilist.d.dc/prm.9.1.b1.480.
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1568- schoonentle en de onschultligen on1 hals brengende, naar dat er voordcel aan verbonden
1576
j teu

was (1). Deze spErzx.z, eigenlt
jl
k ztw GRAwEELS geze , werd naderhand om zjnc
menigvuldige wanbedrl
jven, op lastdes Hertogs,te Brllssel tot groote vreugde van het
volk opgehangen (2). Gebeurde het, gelt
jk nietzelden hetgevalwas,dat een onschuldige bi
jvergissing,doornaamsverwisselingofanderszinsterdoodveroordeeldwerd,en
men den misslag vt
'
)ör de uitvoering der strafontdekte, hi
j ltwam evenwelnietvri
j.
))Het is voor den veroordeelde heilzaam ,'' plagt DE vxRows te zeggen, )onschuldig
te sterven-'' Niet alleen werd de minste verstandllouding m et de weerspannigen en
ballingen op straFe des doods verboden , maar elk gelast, die eenige goederen van hen

onder zich mogthebben, deze binnen veertien dagen bi
j de ontvangersaan te geven.
De vrouwen der voortvlugtigen en gebannenen, ter zake van oproer, mogten zich niet

bi
j hare echtgenooten vervoegen (5). Steeds had men hetinzonderheid op de ri
jlken
en vermogenden gemunt. De Oud-burgemeester van Antwerpen, Axr
roxzxvAxsvlttwrEx,

Heer van Mevœem , die buitengewone ri
jkdommen bezat, en zAx cAsExsaoo'
r, Heer
van Backerzeele, werden alsschuldig aan hoogverraad,te Vilroorden,waarzi
j gevangen zaten, met den zwaarde gestraft en hunne goederen verbeurd verklaard,niettegenstaande de Bloedraad zelf verltlaard had, dat, indien de Hertog tot genade geneigd
ware,de diensten, door van STItA&LEX den Koning bewezen, daartoe stof genoeg aanbo-

den (4). GRAXVELLE, hoeveelreden totmisnoegen vkx STR&ALEX hem mogtgegeven
hebben, wendde zich te zi
jner gunste met een verzoeltschrifttotden Koning en den
llertog van Alba, maar het vonnis wasreedsvoltrokken, waarover hi
j zijn leedwezen
jd werden Jonkheer BovwExi,een Friesch Edelnietontveinsde (5). Om denzelfden tt
man, Arroxso os LA Loo,gewezen geheimschri
jver desGraven van ffpprzlc,de Pensionarisvan Mecltelen eq meer anderen geregt,van welke eenigen doorhetpi
jnigenzoodanig verlamd waren,dat men hen, op een stoel gebonden, moestonthoofden (6).
Niet alleen mensclzen ,oolt levenlooze voorwerpen werden aangetast. Het huis van den

(1):OR,Ilist.d.Arc#cr/.0031.D.1.B.lY.bl.248. :llz
kso'
r:Ilist.d.flc/pro?.D.1.bl.481(2)STRADA,de#t?& Belg.Lib.YlI.p.386.
(3)lèepertorium derPlaccaten,bl.134,130,137.
(4):0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.lV.bl.247,248. II0OFT,Nederl.Ilist.B.V.bl.192.
STAADA,de Wcll: Belg.Iuib.Vll.p.386. VolgensdeArchives#tzRoyaume(Belge),aangehaald
door (IACIIARO, correspondance de pHlslppz 11,T.1.p.64 (4)werd dcn 22 van llcrfstmaand het
vtmnis over vAx STRAALEN gewezen; volgens :on, t.a.p., echter dcn 11 van oogstmaaand.

(5)CorrespondancederlllslrpE11,T.1I.p.42,43,64.
(6)B0n,Ilist. d.Nederl.oprl.D.1.B.lV.L1-y48. IIOOFT,A'célczf.Hist.B.V.bl.192,193.
clzslrs,oorsp.d.sr
ederl.'cr.b1.408.

D ES V ADER LAN DS.
Graaf van Culengborg te Brussel, Nvaarhet Verbond der Edelen wasontworpen, werd 15681576
geslecht en op de plaats eene steenen zuil opgerigt, aan welker vier kanten in vier ta-

len metvergulden letteren tlitopschriftwasuitgehouwen: )Toen rzups11,Katholi
jk
Koning van Spanje, in deze zt
jne Eri-Nederlanden regeerde en in zi
jne plaats aldaar
> stuurder was vxhmxwxo yx-vARzz vxx rox-zoo, Hertog van Alba,is besloten ,hethuis
van rI-om s van Pallant, Graaf van Culemborg, tot den grond af te breken, ter vloekwaarde gedachtenis van de daarin herhaalde zamenspanning of het Verbond tegen

de Roomsch-Katholi
jke godsdienst,tegen zi
jne Xajesteitden Koning,en tegendeAederlanden zelve. ln het jaar 1568 den 18den van Zomermaand (1).', Deze gedenkzuil
werd eenigejaren later door lzet vetbitterde gemeen omvergehaald en verbnjzeld; ))elk
trachtte er een stuk van te hebben,om tekunnen toonen, dat hi
j zulk een werk had
helpen vernielen (2).'' VAN PALLAwT bleef steeds in naauwe vriendschapsbetrekking
metomiwzs, wienssterkste steun hi
j zelfsgenoemd wordt, en offerde, even als deze,
v
o
o
r
hetmishandelèe Nederland (5). Hetismoei
onbekrompen zi
jnegoederen op
jeljk
te begri
jpen,x
hoe de Hertog van Alba,bi
j hetplegen van zoo vele gewelddadigheden,
#elooven konde, datde Edelen van hetVerbond op zi
jne belofte van vergiffeniszouden vertrouwen, wanneer zi
j zich, geli
jk hi
j openbaar liet afkondigen,binnen dertig
dagen voor hem en zi
jnen Raad stelden (é). Xen vindtooltniet,dateen enkeleop
deze nitnoodigingWerschenen is.

De Prinsvan ovqnje was inmiddelsonafgebroken bezig, eene aanzienli
jkeltri
jgsmagt
bi
jeen te brengen in weerwilvan 'sKeizersbevelschrift,dathi
j alle kri
jgstoerustingen
zou staken en den L= dvrede niet verbreken, onder bedreiging van het verlies van al

))zi
jne regaliën en andere leen-privilegiën, vri
jheden, gunsten, regten en geregtighe4en , hem door den .Keizer en diens voorzaten, de Roomsche Keizers en Koningen, en

het Heilige Ri
jk verleend,'' en op straflb van ))des Keizers en desRi
jks hoogste ongenade (5).', Belangri
jk is ohztxzz's antwoord, dewi
jl hi
j daarin de redenen ontvouwt
(1)v.METEREN,Ilist.d.Nederl.oprl.B.111.bl.55. Vgl.Arcltivesdela Maison d'orange,T.
111.p.242. v.HASSELT,Stukk.r.#.Yaderl.Ilist.D.1l.bl.66,W . STRADA,de#c#p Belg.tib.
VlI. p. 373. AATIIONIE caEoo ontving 60 Livres voor het oprigten van deze zt'
lil,en de schilder
zu TSERRAETS even zoo veel voor het vergulden der letters. GACIIARD, Rapport t
i Mon&v. le Ministre de l'Intêrieur,p.390.

(2)Glzslvs,Oorspr.d.Ned.Wcrpdrf.bl.408.
(3)scx
uoT:1,,FtoRlsvan Pallant,bl.74-80,alwaardituitvoerig wordtaangetoond.
(4):0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.lY.bl.248.
(5)Correspondance de GVISLAUM? le Tccfàfrp:,T.111.p. 1- 5. #g1.Correspondanee depHItl.pp? 11, T. ll.p.26.
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jnerbondgenooten dewapenen op te vatten.
15
16
58
76 en zi
jn besluit verdedigt,om metbelzulp zi
))lk heb m et allen eerbied,', zegthi
j, ))hetbevelschriftvan Uwe Keizerli
jke Xajesteit
bo
n
d
g
e
n
o
o
t
e
n
u
i
t
g
e
v
a
a
r
d
i
g
d
,
o
n
g
e
t
wi
j
f
e
l
d
o
p
h
et ongunstig
Ontvallgentegen mi
j ellI'
Di
J'IRC
verslag door onze tegenparti
j zonder eenigen grond of bewi
jshoegenaamd uitgebragt.
o12v. Hoewelilkgeenszinstwi
jfel,ofUweXajesteitzalreedsuitdeKeurvorstenenanderegoede
ogst-

.

yllaanfIgetuigen de groote en ongehoorde dwingelandi
l enwreedheidvernomen hebben,welltehet

1568 tegenp-oordig onmenscheli
jk en onverdrageli
jk besttlurderNederlandeltlzeeftuitgeoefend;
en ofschoon ik vertrouw ,dat Uwe Xajesteitmeer geloofza1gehechtllebben aandebez'
igten der Keurvorsten, die op alle waarheid steunen, dan aan de ongegronde vertoo-

gen mi
jnervi
janden,achtiltechter,datdenood en mi
jne eer vorderen,Uwe Xajesteit
in het breede het volgende,tez regtvaardiging en verontsclzuldiging van mi
j en mi
jne
bondgenooten,te ontvouwen,daar wi
j beschuldigd worden,alsof wi
j onsaan de grondwetten en bevelen des Heiligen Ri
jlts vergrepen, en oolk andere ongeoorloofde zalken
gepleegd lzadden; verzoekentle uitdien hoofde, datUwe Keizerli
jlke Xajesteit, bi
j wie
allen,welke tegen regt en billi
jlkheid behandeld worden, hunne laatste toevlugt als
hoogste overheid (supveme#twf,
s/9J/) zoelten,onsmet goeden raad gelieve te ondersteunen en in Uwe bcscherming te nemen. ln de eerste plaats, Sire1 ben ik :01doende bekend met den inhoud van den Landvrede en de grondwetten des Heili-

g'
en Ri
jlks, zoo wel omtrent gewi
jde alsongewi
jde zaken (le Jtrfc/dela rcl?'
pfp4 que
des cltoses pvopltanes); maar daarentegen herinner ik mi
j niet,deze grondwetten
in iets overtreden te hebben, zoo als mi
jne vi
janden aan Uwe Xajesteit zonder
eenigen grontl kunnen berigt hebben, geli
jk Uwe Xajesteit,in mi
jn vertoog overdat
punt, naar waarlleid zal bevinden. Xaar in ellt geval ware het grooteli
jks te
wenschen, dat de gepoemde zoo noodwendige en voordeelige instellingen en voor-

schriften (provisions) aan beide zi
jden wierden opgevolgd,zonderintegendeeliemaritl
kwellen of overlast aan te doen; want zelker veel ongeri
jf, zoo a1s het plengen van Christenbloed, het verbeurdverklaren

aanslaan der goederen van vele

onschuldige lieden, verbanningen, ballingschappen en andere onmensclaeli
jlklzeden,
konde voorlkomen worden door het opvelgen der gemelde Keizerli
jlke bevelen.
lloe zi
j sinds geruimen ti
jd door de vi
janden van mi
j en mi
jne bondgenooten, den
llertog van Alba en zi
jn bleeddorstigen stoet,zi
jn opgevolgd,bli
jlttgenoegzaam uitde
wreedheden en gruwelen, de onmenscheli
jlke teregtstellingen en vervelgingen door dien.
llertog, sinds zi
jne heillooze komst in de A7c#crJczl#c?l, tegen vele duizendcn en duizentlen onsclluldigeliedenverrigt,geli
jk hi
j n0g dageli
jlks daarmede onophoudeli
jkvoortgaat. Avant in de eerste plaats is het algemeen belvend en openbaar, dat voorheen

de llertogin van Pavîna, teen Landvoogdesvan wege zi
jne Katlloli
jke Xajesteit in t/c
Nederlanden,laetprelten van hetwoordGodsuitdrulklkeli
jk veroorloofd en toegestaanheeft
Inet belofte, dat dengenen geen leed zeu geschieden,well
te deze prel
ten hadden bi
j-
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gewoond, of nog zouden bi
jwonen. Derhalve heb ilt, op bevel der genoemde Her-15
16
58
70
togint
, deze vergtznning in mi
jne stadhouderli
jlke gewesten laten aflkondigen, mi
jzelven tevens bi
j de onderdanen verpligtende, datdit onschendbaarnagekomen en opgevolgd zou warden, zoo als des begeerende door goede stultken ltan bewezen
worden. liettemin heeft de Hertog van Alba van den beginne af een overgroot
getal goede en getrouwe Leenmannen en onderdanen des Konings allerellendigst in

ballingsclzap gezonden en van hun gezin, vrouwen en kinderen vel
jaagd, omdat
zj zich bi
j de prelten bevonden hebben. Ook is hi
j terstond overgegaan, onder zekere zoogenaamde, nietige en van alle regtsvormen afwi
jltende indaging, tot
het verbeurd verltlaren en in bezit nemen van roerende en onroerendegoederen ,zonder

eenige inachtneming van den gewonen vorm van regten, dus de Jcc/p. Echter onder
voorwendselenschi
jnalsofdezearmeliedenmuitersenKetterswaren,heefthi
jhunnegoederen aangeslagen , derhalve het geding beginnende a praeda et eœecutione, niet alleen
tegen de gewone beschrevene regten, maar ook regtstreelts tegen de overeenkomsten,
verpligtingen, sr
erbindtenissen en eetlen gedaan en strikt bevestigd en bekrachtigd

door zi
jne Xajesteiten de Staten zi
jner erianden. lnsgeli
jlksheeftde Hertog van Alba,
zoo in het openbaar alsin hetgelzeim , vele eerli
jlte lieden, a1sburgers, koopliedetl
en Edelen, ter zalte van godsdienst laten regten en dooden, te weten: cenigen door

verworging,vuur,zwaard,enopandereafgri
jsseli
jkewi
jzen;veleanderenheefthi
jinenge
gevangenissen laten sterven en omkomen,en verscheidenen ellendig en wreedelijk laten
pjnigen en verminken (tovquer), zoodat zi
j na zware marteling hun leven onschuldig hebben geëindigd. En om nog meer zi
jnen bloeddorst te toonen, heef'
t
de Hertog van Alba eenigen ti
jd geletlen op éénen naclzt in al de steden
tler Nederlanden een gront aantal dergenen laten vatten, welke hi
j ten aanzien van
hun geloof verdacht hield, en hen uit hunne huizen en betlden naar de gevan-

genis laten voeren, om naderhand op zi
jn gemalt met hen naar welbehagen te
llandelen, en zich de goederen toe te eigencn van degenen, wellke op deze wi
jze
tegen alle regten gebruik verjaagd, gedood, veroordeeld en te regt gesteld worden.
Hiertloor zi
jn de ri
jlte Nederlandelt nietalleen in de uitersle dienstbaarheid en slaverni
j
geraakt en li
jtlen onuitsprelteli
jlke ellende, rampen en gevaren, maarhi
j trachthen
in nog grootere ellende en ten eenenmale in het verderf te storten, indien niet

zi
jn wreetl voprnemen door Gods hulp en andere gepaste middelen verijdeld worde.
En al dit niettegenstaande de groote getrouwheid, welke de Nederlanden alti
jd zi
jner
Katholi
jke Xajesteit en wi
jlen Keizer I
tAREL bewezen hebben door verscheidene groote
beden op te brengen, eenige milliocnen bedragende; zelfs hebben onlangs de ge-

noemde gewesten drie millioen guldens aangeboden, mits hun vri
jheid van geweten verleend wierd, terwi
jl zi
j daarenboven in alle staatkundige zalten zi
jner Xajesteit gehoorzaam zouden zi
jn. Ofmen ditnu muiteri
j en ongehoorzaamheid noemen

.9
:
1
.
,
1
7
;
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156&-kunne,zooalsdeHertog van Alba en zjnetrawanten tekennen geven,is te klaar en
1576
te duideli
jk, dan dat het (tegendeel) uitvoerjg hehoea aangetoond te worden. En
hoezeer OP verzoel
t van de Hertogin van Parma, toen Landvoogdes, zp
''ne Xajesteit
aan eenige Heeren en Edelen verklaard en verzekerd heeft, datzi
j geen kwaad of gevaar zouden te vreezen hebben ter zake van hun aangeboden Smeelkschrift, om opheëng van geloofsonderzoek en bloetlbevelen, is hei echter bekend, dat de Hertog

van Alba, gedurende zjne wreede heerschappi
v
jvoering,ten eenenmale gehandeld heel'
t
tegen de bovengenoemde belofte en verzekering van zi
jne Xajesteit en der Hertogin
van Parma, tot groote teleurstelling dergenen , welke zich op deze belohe verlaten
hebben en in den kerker zi
jn geworpen, terwi
jl de goederen der voortvlugtigen,

van welke godsdienst zt
j ook zi
jn, zonder eenig onderscheid verbeurd verklard wortlen, alles tegen regt, bevelen, zelfs tegen de bovengemelde voorregten, overeen-

komsten en verzekeringen door zi
jne Xajesteit zelve aan de Nederlanden gezworen
Hi
e
r
u
i
t
b
l
j
t
l
t
t
g
e
n
o
egzaam , dat de Hertog van Alba de aanstelling,
en toegestaan.
he
e
f
t
,
o
vertreedt en misbruikt tot groot nadeel en verderf
tlie hi
j *van zi
jne Xajesteit
der getrouwe Leenraannen en onderdanen zi
jner Xajesteit; want het is niet te vermoeden, dat de Koning, als een zachtmoedig en oedaartlig Vorst, ooit de bedoeling gehad, veelmin n0g er aan gedacht heeft, zulk eene wreedlzeid te plegen tegen

zi
jnen eed aan; maar de Hertog van Alba heeft dit op eigen gezag gedaan,zoodat
de zalten der Nederlaltden in zullk een toesta*nd zi
jn gebragt,datmen er niemand ontziet, van wellken staat of godsdienst ook ,die eenige goederen bezit.lk zalnietspreken
van de snnodheden, onbeschoftheden en wanorde, welke de soldaten van den Hertog van

Alba dageli
jks in de Nederlanden plegen, zoodat elk eerli
jk man lieverden dood der
zt
jnen, dan zulke schanddaden moetwenschen te aanschouwen. En hoewelik ti
jdens
mi
jne bewindvoering,toen ik totri
jpe jaren wasgekomen,nietsmeergetrachtheb dan
het gezag, de magt en den roem van zi
jne Xajesteitte vestigen en te vermeerderen,
en dat deNederlanden in vrede,eendragt en voorspoed mogten leven en voor alle gevaar

en nadeel gevri
jwaard bli
jven, hetgeen ik een geruimen ti
jd getoond heb door mi
jne
eigene goederen Op te OFeren en niet zonder groot gevaar van li
jf en leven, heeft
men niettemin mi
jne bezittingen,landenenonderhoorigenverbeurdverklaard,even a1sdie
van anderen zoo van hoogen als lagen staat, en dit alleen bv
''vorm van eene noodlottige

(sinistre) dagvaarding en oproeping, alsof ik hetgezag en dehoogheid zi
jnerKatholjke Xajesteit aangerand hadde, om mjzelven totHeer der Nederlanden te verheFen
en alzoo het crimen rebellionis te begaan; deze goederen worden mi
j nog tot op
heden door geweld onthouden, tegen alle regt, bevelen en ordonnantiën des Duit-

schen Ri
jks. Echter kan ik bi
j God,onzen Heer,en bi
j het geweten mi
jner zielvoor
Uwe Keizerli
jke Xajesteit betuigen, dat men mi
j in d;t opzigt groot onrer aandoet en mi
j dit door mi
jne vi
janden wordt aangewreven, om hunne wreede wraak

œ.
.'
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en inbreuk op den openbaren vrede te verontschuldigingen , hetleen men lietelh'k kan 1568<' 1576
.

Ngri
jpen, daar ik immers, om alle vermoedens te vermi
lden, vri
jwillig van mjn
stadlzouderli
jk bewind over Kolland,Zeeland en Utreclttafstand gedaan, de voornaamste steden, vestingen en kasteelen dezergewesten overgeleverd,en mi
j vervolgensniet
in het geheim , maar openlt
jl
k naar buitscltland teruggetrokken heb, hetgeen ik nooit
zou gedaan hebben, indien ik een ander plan gekoesterd hadde; en ik verzoek , dat
tle bevelhebbers der genoemde vqstingen mogen gevraagtl wortlen, of ik ooit van hen

gevorderd heb,datzi
j eenesterkte ofstad totmi
jn bi
jzondervoordeelin mi
jnehanden
zoudenstellen.DeHertogvanAlba en zi
jn aanhang zi
jn dewaremuitersen vi
janden,niet
alleen van zi
jne Katholi
jke Xajesteiten deNedevlanden,maar ook van Uwe Keizerli
jlte
Xajesteit en van het geheele Duitsche Rijk, daa.
rhet hunne bedoeling is, zoo alszài
reeds sintls lang in vereeniging met den Kudinaal olttxvExux,z getracht hebben,
de Nederlanden in eeuwigdurende sl
averni
j te brengen; en voorts het bewind aalt

zi
jne Katholi
jke Xajesteit en diens zoon, en gevolgeli
jk de ware opvolging in de
Nederlanden aan Uwe Keizerli
jke Xajesteit en Uwe erfgenamen,te ontnemen en alzoo
ten eenenmale deze gewesten zonder eenige hindernis te regeren, om vervolgens de

staten des Keizerri
jks aan te vallen, deze langzamerhand onder hunne magt te
brengen en daar dezelfde dwingelandi
j, als thans in tfc Nederlanden, in te voeren. Dit alles kan men ligteli
jk begri
jpen en bespeuren uit de schrikwekkende
en rampzalige voorbeelden van vorige teregtstellingen,vervolgingen en wreedheden, als-

mede dewi
jl de Hertog van Alba niet alleen vele onsclluldige,brave lieden,zoowel
adellt
jke als onadellt
jke, die hetwelmeenden metzi
jne Itatholi
jke Xajesteit, heeftlaten dooden,maar ook een gcdeelte der aanzienli
jlke Riddersvan hetGultlen Vlies,aan
welke door zi
jne Xajesteit het bestuur der Nederlaltden was bevolen, uit het Land
gejaagd en eenigen van hen, zonder de minste regtvaardige oorzaak,ellend'igli
jk en
wreedaardig vermoord en gedood heeft, alles met het kwaadaardig doel,om doo/ dit

middel den hoogsten adel ten eenenmale te vernietigen en uitte roei
jen,die hem
eenigzins in zi
jne onmensclleli
jke pogingen tot inbreukmaking op den vrede en
tot muiteri
j lzinderli
jk konde zi
jn, om voorts naar eigen wil het bestuur des
Lands aan zich te trekken en er zich Heer van te maken. Dit kan oolk dui-

deli
jkbli
jlken,daarhi
jenzi
jnaanhangdoorlistzooveelbewerlkthebben,datzi
jneKatholi
jlte
Majesteit zi
jn eenigen zoon heeft laten gevangen nemen, ten einde hi
#jzich nietzou
ltunnen m engen met de zaken der Nederlanden, welke zoo rampzalig door den Hertog

van Alba bedorven worden. Insgeli
jkslleeftdiezelfde HertogvanAlba,om temeerzi
jne
vi
ja deli
jkheid en ongeoorloofde ondernemingen te toonen, mi
jn eigen zoon, den Graaf
van Buren,nietgespaard,daar hi
j hem onlangsuitLeuvenheeftlatenwegvoeren,alwaar
l)j studeerde,enalsgevangenopgezonden,opdatzi
jneXajesteit(zoohetheet)tebeterdoor
hem in hetvervolgmogtgediend worden,maarzonder
'twi
jfelmethetdoel,mi
jdaardoor
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1568- derwi
jze de handen te binden, dat ik goen middel zou hebben, hem in zi
jne wreedt,
1576 bewindvoering te belemmeren. En ofschoon i1k, die zoo ten onregte gehoond ben,

billt
jke reden had, metmi
jnebondgenooten aan middelen te denken,dergeli
jlkebeleedigingen en ongeoorloofde geweldenari
jen tegen te #aan, daar zi
j uitdrulklteli
.
jk stri
jden
tegen de ordonnantiën en bevelen des Keizerri
jks en der beschrevene regten, en van
eene geoorloofde verdediging gebruik te maken, heb ilk, om temeer mi
jne vredesgezindheid te toonen en de gevaarli
jlke gevolgen te vermi
jden, veel liever dit alles
eenen ti
jd lang willen verdragen dan tegenstand bietlen, in de hoop, dat doortus-

schenkomstvanUwe Keizerli
jlke Xajesteit,deNederladsclzezaken bemiddeldengestild,
of ten minste order en voorziening zoutlen genomen worden tegen de ondernemingen en

geweldenarijen des Hertogs van Alba, tot nog toe tegen mi
jen andere onschuldige
lieden van hoogen ep lagen staat gepleegd. Xaar, Sire! ilk vind niet zonder teleur-

stelling, dat deze dwingelandi
j en vervolging in niets hoegenaamd verminderen,ja,
zelfs van dag tot dag vermeerderen en zoodanig toenemen,dat men iets dergeli
jks
in buitscltlastd nimmer gezien of gehoord heeft. De Hertog van Alba lleeft sinds

zi
jne komst in de Nederlanden niet alleen de beli
jders van de (Hervormde) godsdienst, maar ook ant
lere onsclzuldigen, die goederen bezaten, erbarmeli
jk om hals
ebragt en eenigen uit het Land gejaagd; en om te meer zijn bloeddorst
te toonen heeft hi
j, zoo als Uwe Xajesteit ltan weten, den eersten en tweeden
van Zomermaand zestig Edelen en verscheidene ri
jlke ltooplieden en burgerste Brusset,
behalve een vri
j grootaantalin andere steden,na deverbeurdverklaring hunner goederen,laten regten. Hiermede nog niet geheel voldaan, heeft hij den vijfden van
Zomermaand de beide Yliesridtlers, de Graven van Egmond en Ilbovne, laten onthoofden en om hun en lzunnen bloedverwanten te meer schande en oneer aan
te doen, llunne hoofden op staken of spiesen eenige uren achtereen ten toon ge-

steld, in weerwil der diensten door hen in verscheiden oorlogen aan wi
jlen den Keiz
zer en sedert aan zi
jne Katholi
jke Xajesteit tot launne groote kosten en met levensgevaar bewezen, zoo als belkend is. Dit alles is gesclaied zonder llen vooraf gehoord

te hebben en zonder eenig regtsgeding, allestegen de goddeli
jke en natuurli
jlte wetten en de instellingen en geboden Aan hetDuitsche Rtjk. Na deze rampzalige teregtstelling heeft hi
j op nieuw begonnen,verscheidene lietlen in hechtenis tenemen.Door
tleze nooit te voren gehoorde dwingelandi
j en vervolging, heeftde Hertog van Alba
alom zoo veel schrik verspreid, dat eenige duizenden lieden, en zelfs onder hen

voorname Roomschgezinden, zich in de laatste dagen uit de Nederlanden verwi
jderd
hebben, daar deze dwingelandi
l. zich over allen, zonder eenig onderscheidâvan gods-

tlienst,uitstrekt;terwi
jlzich de Hertog van Albaheeftlaten ontvallen,dathi
jnietalleell
mi
jn persoon naar al zi
jn vermogen wilde opsporen,maar ook allen,die naar het
Duitsche Ri
jlt of eldersgcvlugtwaren, zoo a1smen mi
j meer dan eensnaar waarheitl
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berigt laeeft. llieruit lkan Uwe Xajesteitgemaklkeli
jk bevroeden,tothoe ver het doel15
15
67
86
desHertogs van Alba en zi
jns aanhangsziclz uitstrel
kt, nameli
jk: om mi
jn persoon te
dooden, en mi
jne mederidders en de Staten, die hem in deze zi
jne onwettige hantleling hinderli
jlkzi
jn9te vernietigen,ten einde daarna Letoverigevandenadel,deburgers
en ltooplieden voor hunne slaven te llçuden, en eene vreemde bewindvoering aan te

vangen,doorwellke zi
j metden ti
jd de omliggende vorstendommen en steden aanlzunne
magt ondemverpen, alle goede burgerli
jlke regering,de voorregten,regten en gewoonten des Lands vernietigen en verbreken, en alzoo deze Landen in de uiterste ellende

tlompelen zullen, om met den ti
jen niet alleen in #c
jd de godsdienst uit te roei
Nederlanden,maaroolkonderhetDuitsclzevolk;eneindeli
jkzi
jneKatholi
j'keAlajesteiten
diens zoon van hunne bezitting en bewind te berooven, en derhalve oolk Uwe Keizer-

li
jlte Xajesteit en Uwe erfgenamen van de opvolging indeNederlanden,om voortshunne
doingelandi
j tegen de andere Staten van hetDuitsche Ri
jlt uitte oefenen,hetgeenbin-'
nen lkort za1 geschieden,indien men dit niet spoedig door gepaste middelen voorkome.
Maar indien de opgenoemde daden des Hertogs van Alba overeenkomen met de Keizerli
jlte wetten en bevelen, op lzet punt van godsdienst en van den Landvrede gegeven; indien zullt een vredebrelter, die z0o dilkwerf tegen de ordonnantiën en wetten des Duitschen Ri
jks g'
elzandeld heeft en niettemin het waagt, zich, in naam

zi
jner Katlloli
jke Xajesteit, een Stentle (estat) des gemelden Ri
jlks, tezi
jnergunste9
te noemen, het voortleel der gezegde bevelen zal moeten genieten en bezigen;
indien m en daarentegen ten kwade zal duiden, dat ilk, om llet ongehoorde ge-

weld te fnuilten,tloor lzetwelltmi
j almi
,jne roerende en onroerende goederen zi
.
jn ontnom en, en om mj
l*y1 li
jf en leven te redden en te bewaren, eenigzins gebruik gemaakt heb of nog zou malken van de verdediging, noodzakelt
jk geoorloofd door alle
regten,wetten,bevelen en statuten desKeizerri
jks,wilikveellieverditallesterkennisse
brengen van Uwe Keizerli
jlke Xajesteit,alsKeizer naarregt,en tevens van aldeKeurvorsten,Vorstenenandez'
eStenden(eslatz)desHeiligenRi
jl
ts,danUweKeizerli
jlkeXajesteit
doormi
jneuitvoerigesclzriftenlastigtevallen.Daarechterindebevelschriften(maltdenlens)
van UweKeizerli
jke Xajesteitonder anderen is bepaald,dat tusschen de Leden van het
Duitsclle Ri
jk eene geli
jlkheit
lmoetin hetoog gehouden worden ter zake van dehandhaving des openbaren vredes,wilik,zoo a1snatuurli
jlt is, llopen, datmen mi
j# ten
ware men den llertog van Alba van zi
jne geweldenari
/en en wreedheden zalteruggebragt, of ten minste voor de toelkomst daartegen voorzien en bevolen zal hebben,a1s

een natuurli
jk en gehoorzaam Lid desDuitschen Rjlks, in deze mi
jne zeer regtvaardige
verdediging nietzal verhiladeren ofbelemmeren. En dewi
jluitverscbeidene daden en
geweldenari
jen,deor den Hertog van Alba sint
lszi
jnelkomstindeNederlaltden gepleegd,

als oolt uitzl/ne tegen alle regtuitgevoerde wreede teregtstellingen van debovengenoemde Ridders van het Gulden Vlies, enoegzaam is op te maken cn tc bespeuren y
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11
55
67
86
- datvan zi
jnen kant-geen ander re-at te verwachten isdan de bovengenoemde onmenschelt
llte regtspleging,ja,de wreedste uitroei
ling;datdaarenboven geene hoop bestaat,
uitlzoofde der misdadige pralkti
jken mi
jner vi
janden, datzi
jne Xajesteitzelf,onduks
zi
jne aangeborene goedheid en goedertierenheid, in dit opzigt eenig acht za1geven,
ofdatde Hertog zelfvan zi
jne onmenscheli
jke dwingelandi
j zalafzien,daarzi
jneXajesteit zelfs, door de kunstgrepen en inblazingen dezervi
janden, zi
jn eigen zoon niet
heeft gespaard, zoo zjn ik en andere Heeren en verbondene vrienden bewogen
.

.

geworden , om de geoorloofde verdediging en tegenstand ter hand te nemen voor

mi
jn eigen behoud en ter verdediging der Nederlanden, zelfs voor het algemeen
welzi
jndesKeizerri
jks,en zulksophetzeerdringend verzoek vanverscheidenegehoorzame onderdanen zi
jnerXajesteit,dewi
jler geen ander middelmeervan verzachting
(mitigation) overschiet;hetgeen ik echter veel liever zou nagelaten hebben, zoo als
Uwe Keizerli
jlke Xajesteit gemakkeli
jk uitmi
jn lang geduld heeftkunnen bespeuren.
Hoewelik nu niettwi
jfel,datdeze mi
jneChristeli
jkeen geoorloofde ondernemingdoor
mi
jne vi
janden zal uitgelegd worden, alsof ik daardoor mi
j tegen zi
jne Katholi
jke
Xajesteit verzetten en opstaan, en niet alleen zi
jne Xajesteit, maar ook zi
jne wettige opvolgers en erfgenamen van hun bewind en hunne opvolging berooven wilde,

en alzoo in dit opzigtmi
jverder inlaten dan mi
j betaamt,zoo lkan ik opmi
jnprinseli
jkwoord verzekeren en betuigebi
j God,datzulkeen dergeli
jke gedachten nooitin mi
jn
hartzi
jn opgekomen,en datik door deze mi
jne zeer noodwendige daad,nooitietsanders bedoeld of gezocht heb, dan de bevordering van Gods eer en de vergunning

van vri
je godsdienstoefening, alsmede dat zi
jne Katholi
jke Xajesteit,zi
jne Landen en
onderdanen tot hunnen voormaligen voorspoed teruggebragt worden, en deze laat-

sten voortaan in deverschuldigde gehoorzaamheid onder zi
jne Xajesteiten dienswettige
opvolgers,aan welke de opvolging in deNederlanden van regtswege toekomt, zouden le-

ven,om daardoorbevri
jd te worden van den HertogvanAlbaenzi
jnekri
jgslieden,enaan
hunne oude voorregten,overeenkomsten en ordonnantiën,door zi
jne Xajesteitzelvenbezworen, op nieuw te geralken; en eindeli
jk, datde arme Christen vlugtelingen hunne
goederen, door geweld ontnomen, mogen terug bekomen en ik hersteld worde

in mi
jne eer, en tevens verzekerd zi
jn van mi
jn leven en dat mi
jns zoons. Ingeval
ik daarvan verzekerd konde zi
jn, bied ik aan en wi1 zeer nederig verklaren voor,
Uwe Keizerli
jke Xajesteit, gelleel van mi
jne gezegde zeer noodwendige verdediging
afte zien,en tevensaan de geheele wereld te kennen te geven,datmjnplan envpornemen nooit andersgeweestzjn dan, na de bevordering van Godse:r, hetgezag van
zi
jne Katholijke Xajesteiten hetwelzi
jn,den voorspoed en hetheilzi
jner Landen,onderdanen en wettige opvolgers, zoowel de tegenwoordige als toekomende,te bevor-

deren en te vermeerderen. Xaar dewi
jl van mi
jne zi
jde de hoop zeer gering is,uit
hooftle der dwingelandt
j des Hertogs van Albq, datmen er zoo spoedig order op zal
.
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stellen om ,zooalsmi
jbetaamt,geduldig en onderworpen degenade van God,in wiens1568.
handen de lzarten der ltoningen en Vorsten zi
ln,af te wachten, zal ik ondertusschen 1576

mi
j bevljtigen de verdediging,die naaralle regten,wetten eninstellingendesDuitscllen
Ri
jlts geoorloofd is, ter hand te nemen, om methulp en bi
jstand van andere Heeren
enBondgenooten,naar mi
jn vermogen,de ongehoorde geweldenari
jen te kunnen tegengaan en wederstreven Van den vi
jand van mi
j, van lzet Vaderland,ja,van den Koning en van Uwe Keizerli
jlte Xajesteit. Uitditalles,hetgeen op zuivere waarheid gegrond is,en uitmi
jn Verweerschrift, hetwelk ik heb laten drultken (1,
) en waarvan
Uwe Xajesteit hiernevens een dubbelexemplaar zal vinden,moge Uwe Xajesteitontwaren, dat ik '
zi
jner Katholi
jlke Xajesteitnimmer in iets hoegenaamd heb tegengewerltt,
maar veeleer den voorspoed van zi
jne Xajesteit en zi
jner Landen naar vermogen heb
bevorderd,mi
jn persoon noch goederen sparende, hetgeen ilk voornemens ben, in alle
nederigheid en verschuldigde gehoorzaamheid, mi
jn geheelleven door te achtervolgen.
Daarentegen ziet men erduideli
jlt uit, dat de Hertog van Alba, a1sopenbaar vi
jand
van zi
j
'
ne
Xa
j
e
s
t
e
i
t
,
d
i
e
n
s
La
n
de
n
e
n
o
n
d
e
r
d
a
ne
n
,
n
i
e
t
s
a
nd
e
r
s
d
e
n
l
t
t
e
n
b
e
d
o
e
l
t
,
dan
e
laoe lai
j aan zi
jne Katholi
jlke Xajesteit,aan diens zoon,en bi
j gevolg aandeantlerewettige erfgenamen hunne opvolging ltan ontnemen, en door dit middel de Landen in eene

eeuwige slaverni
jstorten,de Christeli
jke godsdienstuitroejen,en vervolgensmi
jnpersoon
metandere gehoorzame Leenmannen en onderdanen zi
jner Xajesteituitdenwegruimen,
om zi
jne dwingelandi
jnaareldersuittebreiden.Bovendienbli
jltteruit,datdellertogvau
Alba tot nu toe verbazentl heeft gellandeld tegen de ordonnantiën van den openbarcn

vrede, van welks voordeelen hi
j zich zelven l
pso Jcc/p verstolken, en alzoo onbetwist'
baar aanleiding heeft gegeven tot dezen mi
jnen regtvaardigen tegenstand. l1t haop
/lerllalve, dat Uwe Keizerli
jlte Xajesteit, na lletlezen van mi
jn Yerweerschrift,mi
jne
geheele onderneming,wegens de beleedigingen en lasteringen mi
jner vjjanden; zalverontschuldigen en dezen onzen tegenstand a1s zeer regtvaardig, Christeli
jlt en overeenk-omstig de ordonnantiën en bepalingen van den openbaren vrede za1 beschouwen ,
zonder ons eenigzins te belemmeren, maar veeleer ons,arme en verlatene Christenen,

alle hulp en gunstbewi
jzen,zoo alsbetaamtaan hetambt en gezag van Uwe Xajesteit, t1e laatste toevlugt van allen, die ten onregte en tegen alle reden bezwaard wor-

tlen (2).',
(1)La Jkl/ï//céz/fpoldu Orï'zccd'Orangecpp/rclesJltfl.
r blG.
'
îmesCNds'
e.
îclltfo?l/lc
'
c/Gfrltttscltellt
pi luy imposer tà tort, imprimée au mois d'Avril 1568. De llollandsche vertaling van dat stuk

vindtmen bj S0R,Ilist.d.Nedevl.Oorl.D.1.xuthelkt.stukk.b1.3 14.
(2)CorrespondallcedeGclsswcxs le Taciturne,T.111.p.6-19. Een uittrekselvan dien brief'
,
'laar eene vertaling van AI-TMEIJER, vindt men in Supplebnent auz Arcàït,
c: de la Jfcgpn #'orange,
p.90- 99.
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ORAxzE brengt alzoo in dit merlkwaardig, met evenveel stoutheid als behoedzaamheid opgesteld geschrift niet alleen den Keizer onder het oog, dat de Hertog van

Alba doorzi
jne handelwi
jze, en niet hi
j door het opvatten der wapenen den Landvrede vetbroken heeft, maar zelfs, dat alAxxixxl,
laAx, als Keizer, pligtshalve gelzouden

is, llem in zi
jne pogingen te ondersteunen. Behendig en voorzigtig spaart hi
j den
Koning van Spanje, dewi
jl hi
j het wil doen voorkomen, alsof hi
j de wapenen niet
tegen FzLlps, maar ten behoeve van dezen tegen de verdrukkers der Nederlanden
heeft opgevat. Zou echter de Prins den Koning gespaard hebben, hem zelfs hebben kunnen sparen, indien zes maanden te voren door lqLltys het doodvonnis over

al de Nederlanders wasuitgesproken geworden (1)? W at kon eenen gewapenden opstand van ohAxzs, van de Edelen, van al de Nederlanders voor de oogen der wereld

meer regtvaardigen dan ditvonnis? Hetis naauweli
jks denltbaar,dat olAwzz zullteene
k-rachtige beweegreden, ter verdediging van zi
jn gedrag, voor den Keizer niet zou
aangevoerd hebben. En dewi
jllzi
t
i
#nu daarvan geen gebruilkgemaalktheeft,en welin
een ti
jdsgewricht, waarin beter voornameli
jk op aanlkwam het medegevoelvan Europa
voor zich op te wekken,wordtonze gissing hoogstwaarsclzi
jnli
jk,datditvonnisnameli
jk een verzinselvan later dagen$een dier ongeoorloofde middelen geweestis, om den
Koning en de Spanjaarden in hethatelt
jkste lichtte stellen en den opstand,welken
lzet aan geene deugdzame redenen, inzonderheid sinds de ltomst van ALBA, ontbrak ,te

verdedigen(2). Maarbetwi
jfelen w1
jtleechtlzeid van ditstulk,van allen grond ontbloot
achten wi
j hetbeweren, datrlrlps bi
j zi
jne inhuldiging gezworen heeft: )de Roomsclle Kerk voor te staan en in hare regten en vri
jheden te onderhouden.'' Daarvan
toch vindt men geen spoor in den eed,door hem in vi
jftien honderd negen en veertig
als toekomstigen Heer der Nedevlanden aan de onderseheidene Staten dier gewesten af-

gelegd (5). FlLlvs hernieuwde en bevestigde eenvoudig, zonder eenige bi
jvoeging
t)f wi
jziging, dezen eed bi
j de aanvaarding van het bewind in vi
jftien hondertl
vi
'
#
l
'f en vijftig (4). In 'sKeizers overdrag'
t van deNederlanden wordt mede geelt
(1)Ziehiervoorib1.19.
(2)Ziehiervoor,bl.19 (1).
(3)GrootPlacaatb.D.lV.b1.35. Utr.Placaatb.D.1.bl.33. GrootGeldersPlacaatb.Praew
Iim .Punt.b1. 35 46. Cltarterb. v. Yriesl.D. 111.b1. 175. II
OXHORN op REIGERSIERGEN, Chrolt. '
&.
Zeel. 9.ll.b1. 498. v.xlEnls, 11ist.d.iWederl. Yovst.D. 111.b1.222,223. Vgl.Alg. tzcdc/l.d.
l-rf#cv'l.D.ll. St. 1V.L1.21 24.

(4)(IrootPlacaatb.D.lY.b1.38. GrootGeld..
/i/t
'
fccfz/l.Praclim.Punt.1)1.65 85. Chat'
tel'b.
>'. Yriesl. D. 111. L1. 378 384. voxilomx op I
tylluyzRsnEllul
sx, Chron.v. Zeel.D. l1. 1
:1.505. Vg1.
.jl
ch. d. Yadevl.D.Il.St.lV.1)1. 4I.
.q. Ges
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woord van handhaving des Roomsch-Katholi
jken geloofs gesproken, veel minder nog1568-

t1e belangen der Xoedcrlkerk aan rlLxl's op llethartgedrulkt(1). Van genoegzaam
geli
jken inhoud als de eed van den nieuwen Heeraan de Staten van Ilolland,isdie,
welkedoorlaem aan deoverige NederlandscheStatenisafgelegd,nameli
jk:dat))hi
j za1
wezen den Lande een goed en regtvaardig Heer, en alle der Edelen ,steden, gemeenten

en onderdanen,zoo geesteli
jlte alswereldli
jke,en 'sLandsvoorregten envri
jheden,door
zi
oorzaten verleend, en voorts hunne gewoonten, herkomsten, gebruiken en reg*i
#ne v

ten,die zi
j nu in hetalgemeen en in hetbi
jzonder hebben en gebruiken,wel en getrouweli
jlt zalhouden en laten onderhouden, en voorts doen alwateen goed en regtvaardig Vorst en Heer van regtswegebehoorttedoen (2).'' Nietsandersdan ditbezweerten belooftFlLzps. Hetis opmerlkeli
jlt,datKAREL van oostenrijk in vi
jftien honderd vjftien, alzoo wJJr het uitbrelten der Kerlkhervorming,den Staten van Ilblland
zweert: ))Solemnelick de Heilige Kerlt vaor te staan, en hare regten en vri
jheden te
onderhouden'(5);'' en nietsvan hethandhaven desRoomschcn geloofsspreektin den
eed, wellten hi
j, na,het uitbreken der Kerkhervorming, aan de Staten van Utreckt,
van Friesland,en van Gelderland aiegt(1).Dereden daarvan za1welmoetengezocht
worden in den weerlklanlk,welken de Kerkhervorming in deNedevlandenvond, waarona

tle Staten dier gewesten wi
jseli
jlt begrepen, van den Keizer,en nog veelminder van
zi
jnen i
jverig Katholi
jlken zoon,eenen eed te vorderen,ofte gedoogen dathi
j dien aflegde, welke hem niet alleen het regt gaf, maar zelfs verpligtte, duizend en duizend
llunner landgenooten, welke van de Roomsche lterlkleer afwelten , naar den brandstapel

te zenden. Nergens dan ook beroept zich de Koning, bi
j zi
jne bevelen ter vervolging
der Ketters,op zi
jnen eed oflaatbli
jken,dat deze hem hetonderschragenderRoomschKatholi
jke Kerl
k in hare regten ten pligtoplegt(5). De Landvoogdesheeftnooitter
verdediging van 'sKoningsgedrag tegen deKetterszi
jnen eed.
aangevoerd,ofditden(1)Grppf Placaatb.D.111.bl. 27. &/r. Placaatb.D.1.b1.34. Charterb.1?.Yriesl.D.111.
b1.377.

(2)GrootPlacaatb.D.lV.bl.35.
(3)Groot'/cccc/l.D.111.b1.20.
(4)&/r.Placaatb.D.1.b1.16,17,21. Charterb.t?.Yriesl.D.1l.bL 315 318. f.lrpp/ Geld.
Placaatb. Praelim.Punt. b1. 32.

(5)Alg.Gc:c/t.d.Vaderl.D.lI.St.1V.b1.59,76,77,85,86,110,129,147,bovenalb1.166,
182. FlLlps gewaagtvolstrekt niet van dien eed in den merkwaardigen brief aan de tandvoogdes,

aldaarbl.256,enindienaanooxREocEsEys,b1.312,evenmina1sinhetbelangri
jkvertoog,bl.264;
in allewelkestukken hi
jzich gepastop dien eed hadkunnen beroepen,en ditongetwi
jfeld,naar
het ons voorkomt, niet zou verzuim d hebben.

15 +
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1568- genen onder het oog ebragt, wellte de gedragingen van Iqyulps in dit opzigt ispten.
1576 D

e Geesteli
jlten, in vjftien honderd vi
jfen zestig terzalke van de Godsdienstbi
jeengeroepen, gaven geen bli
jk, dathun ietsvan zulk een eed bewustwas, veelmin hebben zi
j er zich op beroepen ofnaar geregeld (1). En isllettedenken,datdeSta-

teB , dat de Stadhouders zelfs zich tegen des Konings bevelen ten aanzien der Kettel
'
s

lnet zoo veel vertrouwen zouden verzethebben,indien hi
j hethandhaven der Roomsche Kerk en hare belangen,hetgeen zi
j moesten weten,bezworen had? UitoaAxzz's
beltenden brief van den vier en twintigsten van Louwmaand vi
jftien honderd zes erl
zestig,bli
jktvan dit alles mede niets, veeleer zou men hettegenovergestelde er uit
afleiden (2). ln deVerzoekschriften derEtlelen komtnietden minsten schi
jn van den
bewusten eed voor,integendeelwordtdaarinopenli
jk verklaard,datdeKoning,door het
vervolgen derKetters,zi
jnen eed geschonden heeft(5). W at meer is, FlLlps en ALBA
wilden het doen voorlkomen, alsof de Nederlanders niet ter zake van godsdienst, maar

alleen ter zake van oproergetuclztigd werden (4). En waartoe zullkeen voorwendsel,
lzetwelk door hunne tladen openli
jlk gelogenstraft werd? Zou rly
ulps eene betere verontsclzuldiging voor die daden kunnen gevonden hebben9dan in zi
jnen eetl,zoo tlaarîll
werlkeli
jk hetpuntin geschil opgenomen geweestware?
Vatten wi
j na deze uitweiding den draad des verhaals weder op. 'sPrinsen brief
aan den Keizer bleef nietzonderuitwerlking. XkxlxllulztAw bragt, bi
j monde van zi
jlt
gezant te Hadrid, zware lklagten in tegen ALB.
&'S bewindvoering in de Nedevlaltdetl.

Hi
j herinnerde den Koning, laoe zeer hi
j altjd voor de gestrengheid en hardlzeid gevreesd had, met wellke de Hertog in Vlaanderelt te werlk ging, en v001* de vel
lbittering,wellke dit niet alleen in de gem oederen der inboorlingen, maar in gelleelbuitscltland zou verweklten, z00 als ook, sintls de wreede teregtstellingen eu bovenaldie van
de Graven van Egmond en Ilborne, inderdaad het geval geweest was. Zoo de Hertog

zich volstrektnietaan zi
jne vriendeli
jke vermaningen, wat de zalken derNederlandett
betreft, storen wilde, vleide hi
j zich ten minste, dat deze niets zou ondernemen
tegen de regten van hetDuitsche Ri
jk. Hi
j had te meer reden, zich over hetgedrag van ALBA te beltlagen, daar men hem in Duitscltland beschuldigde, dathi
j in
hetverwoesten der Nederlanden toestemde,die toch totde voornaamste leden desRi
jlts
behoorden. Hi
j verzochtderhalveden Koning,bevelte geven,den weg dergestreng-

(1)Alg.Gc.
9ch.#.Yaderl.9.ll.St.lV.b1.185,187,192.
(2)Alg.JeJc/l.d.Yadcl.D.ll.St.lY.bl.216,219.
(3)Alg.Gesch.d.Yaderl.D.lI.St.lY.b1.199.
(4)Ziehiervoor,bl.23,26.
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lleid, tot nog toe in de Nederlanden bewandeld,te verlaten, de onderdanen xnet goed-J568aardigheid en zachtmoediglleid te bellandelen, en de betrelkkingen van goede nabuur- 1576

sclzap metdeStaten desDuitschen Ri
jlksniette verstoren (1).
De nederlaag te Jemmingen had aanvankeli
jlk eenen ongunstigen invloed op de ziensen handelsvi
jze van eenige Duitsche Vorsten uitgeoefend. De Graafvan oost-Fl'
l'
,
eslantl
moest alles van den overwinnenden ALB&.vreezen en dit te meer, dowi
jlIqLlps zelfq
eenig regtop zjn graafschap meende te hebben,en aan vzolulrs hetonderzoelttlaarvau
llad opgedragen. Denkelj
ik op 'sGraven bevel, vergat de Drossaard van Embdelt dtbelofte van bescherming aan soxov gedaan,bedreigde lzem en alzi
jne sclleepslkapiteins
metgevangenis,en stelde hen nieteer in vrjheid, dan toen uitden terugtogt
&LzA bleek, dat deze het niet op Embden gemunt had. A1 de buit, de genomeyk

.

schepen en de gelden der op rantsoen gestelde vaartuigen moesten echter aclzterbli
jven,
onder voorwendsel van vergoeding voor de schade, den baakbewaardel-op lvottniken-

Rostumerland door het scheepsvolk toegebragt (2). De Landgraaf van llessen.was
insgeli
jks, uit vrees voor den Koning van Spa3t
je en 'sKeizers ongenade, merlteli
''
ilk o23v.
ogstvan stemming veranderd. Hi
j keurde af, dat de Prins de wapenen opvatte,en ver-maand
ldaarde zich ongenegen, lzem in lzet geheim zoo min als in het openbaar daartoe be- 1568

hulpzaam te zi
jn. Oolt de i
jver desGraven van den Wcrg was bli
jkbaar belkoeld (5).
l)e onvermoeide pogingen van ohtxzE, en niet minder de voortdurende wreedheden en
vervolgingen van ALB.
:,stemden echter spcedigweder de Duitsche Vorsten ter gunste tlcr

Nederlanders (4). Bi
j gesclarifte danlkten demeesteRi
jltsgrooten den Keizerxoorzi
jll
pogen,den Koning van Spanjete bewegen, hetwreede bestuur over de k
Yc#crltrfl#t'
/#
en het onverdrageli
jk li
jden zi
jner Leenmannerl en onderdanen aldaar te matigen.
zi
j verwonderden zich, dat rzyulms daarin nog nietvoorzien had; datintegendeel de
zaken in die gewesten metden dag verergerden, en nietalleen reeds vreemde ltri
jgsbenden in buitscltland gevoerd, maar zelfsverscheidene Leden desRi
jks aangerantl
waren leworden. Zi
j herinnerden den Keizer methoeveelgestrengheid en onverbidde- 22x.
-

li
g.kheid de Hertog van Alba, gesteund door zi
llerfstl.n Spaanscll kri
l.gsvojk-, do xco ruyjo yjm

aantl.

behandeld,hoe hi
jhen ten verderve gebragt, en metwelke wreedheid lzi
j Christenbloed geplengd had, niet alleen met ongehoorde gestrengheid tegen de a= zien-

ljkste Grooten,maar tegen lieden van allen rang en staat handelende. Zi
j zeiden tlat,

(1)Correspondance depllllzlppl 11,T.lI.p.36,37.
(2)v.GROSISGEN,Gesch.d.Waterg.bl.31,33.
(3)Arehivesdela #cï.
çp97d'orange,T.111.p.27D 2'
76,280,286.
(4)CorresponkkîtcedepnlslrpE 11,'
ï.ll.p.37.
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1568- ondanks al de verzekeringen des Konings, de llertog van Alba last llad, diegenen te
1576 tuchtigen, welke in de Ac
r#crtagtdon tegen hem waren opgestaan , en niet om het ge-

loofsonderzoelt erin te vestigen,daar ditreeds in werlking was gebragt,geli
jk oolk de
besluiten van de Trentsche Kerlkvergadering,zoodat zi
j zich beroofd vonden van llet
voordeel van den land- en godsdienstvrede in Duitscltlaltd gevestigd, ofschoon zi
j dit
moesten genieten wegens hunne inli
jvillg in het Duitsche Ri
jlk. ZàJ
'beweerden, dat
Neder-buitscltland in denzelfden toestand als opper-buitsckland moest verkeeren, en

llragten den Keizer onderhet o0g,datde Prinsvan orazl
je en de Graaf van Ilborne,
ofschoon Leenmannen van het Heilige Roomsche Ri
jlt, van hunne staten, landen en
beerli
jkheden waren ontzet geworden. Zi
j toonden vervolgens het nadeel aan, wellk
de onlusten in de Nederlanden aan de staten van buitscltland, bovenal aan die van
den Bl
ln. door het stremmen van den grooten lzandel tussclaen deze staten en die
ewesten, veroorzaakt hadden. Daarom vermaanden de Keurvorsten en de vorsten des

Ri
jltsden Keizer,als Opperhoofd en Heer van het Duitschevollt,nadrukkeli
jk,aldeze
zaken ri
jpeli
jlk te overwegen, meteen goedgunstig oog neder te zien op de rampen en
droefenissen der Barons, Heeren, Edelen en andere Leenma nen en onderdanen van

Neder-buitscltland,hen onder zi
jne bescllermingtenemen,en allemogeli
jkemiddelente
bezigcn, om den Koning van Spall
je en den nieuwen ambtenaren, welke deze in de
Nederlanden lzad, te lkennen te geven, dat zi
jne lteizerli
jke Xajesteit, de Keurvorsten
en Ri
jksvorsten deze zaak ter harte namen,opdathetvoor de geheele wereld blelke,
dat zi
jne Keizerli
jke Xajesteit en de Ri
jksvorsten zich naauw hadden vereenigd tot
behoud van het Vaderland en der algemeene rust. Tot dat einde stelden zi
j in
handen van zi
jne Keizerli
jke Xajesteithunne staten,hun vermogen,hun leven,gereetl
om die alle op te offeren, opdat de Nederlandsche gewesten in hunnen ouden voor-

spoed hersteld, van vreemde kri
jgsbcnden bevri
jd, en nietlanger getiranniseerd wierden,in strijd lnetden godsdienstvrede,hunne voorregten, regten en vri
jheden. Zl
j
eindigden met het verzoek, dat de middelen beraamd wierden, om de Duitsche solda-

wellte bi
j het Spaansche leger dienden,terug te roepen (1). De Keizer antwoordde op ditnadrukkelt
jk vertoog, dathi
j steeds de zalten ter harte nam ,welke de
1 '
&. Vor
sten hem lzad.
den voorgesteld, en besloten had, ter gunste der Nederlanden,zjn
V'
i
n
b
r
o
e
d
e
r
, de
maand
n Aartshertog xAssxz,naarspanjete zenden (2).
1568 Ondertusschen had de Prins van oRtxzz, kort na Lonxw xzxs nederlaag- reedsvi
jf
duizend ruiters en acht duizend man voetvoll
tbi
jeengebragt, terwi
jltevenseenige oorlogsvaartuigen uit Engeland, waarschi
jnli
jlt van de uitgewelkene Nederlanders aldaar,
W11,

(1)CœmerpondanceiepHlLlpps11,T.Il.p.38-40.
(2)Corresponda3îcedepllltlppE I1,T.II.p.40-
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68in Embden tot hulp verwaclzt werden (1). Het sclli
jnt,datLopEwxzx eene onderne-1515
76
ming ter zee tegen ALBA wilde beproeven, aan wellte devoorzigtige oaAxzz zi
jne ge-

heele goedlteuring niet konde schenken en in elk geval, zi
g'n broeder behoedzaamheid

aanmadde (2). De Graaf van Iloogstraten was in de omstreken van Keulen en
Kleef i
jverig werkzaam ten behoeve van den Prins, wien hi
j verzekerde, dat eene
menigte brave lieden,denkeli
jkNederlandsche vlugtelingen,gereedwasvoorzi
jnedienst
sterven, en dit getalnog dageli
jksvermeerderde, dewi
jl het geloofsonderzoek nu
overalin de Nederlanden was ingevoerd (5). OaAxzz trad middelerwi
jl in een verbond met den Prins van Coltdd en den Admiraal oE COLIGNY ,de Hoofden derFransclle

llugenooten, ter verkri
jging eener geheele godsdienstvri
jheid in de Nederlanden en in
Frankrijk. Het was van dezen inhoud: ))W i
j Lorzs I)s BovRBox, Prinsvan Condé
enz., GASPAK OE colzllwv, Admiraalvan Frankri
jlê enz., en wi
j wzlzLEx vAx xAss&u,
Prins van oranje enz. Voor oogen hebbende de eere Gods, de trouw en pligt, die
wi
j aan onze Vorsten verschuldigd zi
jn, welke wi
j zien, datdoor kwade raadgevers,
tlie hun oorhebben ingenomen,ziclzz0o zeer vergeten, datzi
j hunne eigene Landen
en getrouwe onderdanen in het verderfstorten, en deze laatsten geheel van zich ver-

vreemden,zoodatzi
j gevaar loopen lzunne ri
jlken te verliezen en eindeli
jk van den troon
geworpen te worden door diegenen zelfs, wellte hen daartoe hebben aangespoord; of

althans in hun gebied eene schriltlkeli
jlke wanorde en deerniswaardige verwoesting te
aanschouwen. Om die ongelegenheden te voorkomen en tle plannen dezer raadslieden

teveri
jdelen,en nadezaken rjpeli
jk overwogen en bespeurd tehebben,dathun doel
is de ware godsdienst, den adel en andere brave lieden , zonder welke de Koningen

zich in hunne ri
jken nietkunnen staande houden, te vernietigen, llopende onder dat
voorwendsel hunne dwingelandi
j alom .te vestigen en hunne heersclzappi
j te vergrooten,
hebben wij zoowelvoor ons alsin naam desatlels,wien de zaak tha s,om de gezegde
redenen, van nabi
j aangaat, op ons woord als Prinsen en mannen van eer beloofd,
zoo veel in onsvermogen is, de eere Gods, het welzi
jn en de dienst onzer Koninen, de welvaart van het algemeen en de vri
jheid van godsdienst te bevorderen,
zonder wellte wi
j niet in vrede ltunnen leven. En dewi
jlditnietltan ten uitvoer gebragtworden, wegens de groote magt onzer vi
janden, dan door eene opregte vriendschap en Christeli
jk verbond,hebben wi
j bi
j deze gelegenlaeid beloofd,elkanderwederkeerig te ondersteunen , te begunstigen en ter hulp te lkomen naar al ons vermogen

(1)Archive.
gde/:
zslitison #'orallge,T.111.p.273.
(2)hrchivesdela Jfaison #'orango,T.111.p.278.
(3)Arthives#clttAfélf,
sp'
rld'0rc;?:/
?yT,111.p.280.
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1568- en k-rachten, zoo als wi
j bevindcn zullen te behooren. Opdat nietsgeschiede ten na1576 deele onzer Vorsten , zullen de voorwaarden zi
l.n: dat de hulp, deor een onzer gezonden , uit het Land zal treltlken op verzoek van dengenen, wien men haar zal
verleend hebben , en wel wanneer het Gode behaagd heeft de zalken te bevre-

tligen; hi
j zal zich vergenoegen met de betaling, zonder over iets anders te twisten, wat het zi
jn moge; oolk is noodzakeli
jk te verstaan, dat de gezondene hulp
door tlengenen van ons zal betaald worden, die haar gevraagd heeft. En ditverbontl

lnoet derwi
jze in stand bli
jven, dat wanneer lzet Gotle behaagt, het een ofander
Land te begunstigen door er geheelevri
jheidvan gewetenaantescllenken,om dezereden
zi
j,die zoo gelukkig zi
jn,evenwelnietnalaten zullen de andere parti
jteondersteunen,
alsof zi
j nog in denzelfden nood verkeerden; datditechter geschiede zonder den gemaakten vrede en de openbare rustte storen. W i
j zi
jn totditheilig Verbond te meer
gedreven en aangespoord, daar wi
j overtuigd zi
jn,dat hetnietalleen Frankrijlcen de
Nederlanden voordeel zal aanbrengen, maar o0k al de Vorsten desDuitschen Ri
jks,
tegen wellke men reeds, zoo alswi
j weten, zamengezworen heeft. W i
j betuigen derllalve, dit Verbond standvastig en onscllendbaar te onderhouden voor de dienst valt

God, van de Koningen,onze Opperheeren,cn van hetalgemeen welzi
jn,zonderwellk
tle Koningen niet kunnen bloei
jen; en totmeer zelkerlzeid hebben wi
j dezen onderteeI
kend en met ons gewoon zegel bezegeld

De betuigingen van gehcclztheitlaan

den Koning in dit Verbond zi
jn, meentmen, geene i
jdele woorden. Oolkin Fraltk''t
)'
/fbood men slechts tegenstand uitnootldwang en terverdediging van hetgeloof. De

Hervormden wanhoopten nietaan KAREIZIX ,en hetschi
jntinderdaad,datdejongeKoning hun nietlkwali
jlkgenegen was,maardoorden noodlottigen invloed zi
jnermoeder
de toorts van den burgerlkri
jg ontstak, toen hi
j eerlang den llugenooten alle uitoefclling hunner godsdienstverbood,en coxok en corloxv naauweljks aan de llandenhullnervervolgersontsnapten (2).
ORAXJE wasrusteloosbezigmcthetbi
jeenbrengenvankri
jgsvollkenhetbenoodigdetotden
aanstaanden veldtogt.Totdateindetrok hi
jin persoon vandeeeneplaatsnaardeantlerein
klessenlaltd,hetbisdom vanPaderborltendeomstreken,enollkrdegenoegzaam geheelzi
jn
vermogen op,terwi
jlvele zi
jner vrienden,bovenalzi
jnbroederzAxvanAkdt
sclf,hem met
hethunneondersteunden. UitdeNederlanden werdenhem ,doorxARcvsI'EREZvan Antweî'-

Aczl,driemaalhonderd duizend ri
jlksdaaltlerstoegezegd (5).Zelfssmeedden eenige Noortl(1)Archivesdela Maison #'orange,T.111.p.284-286.
(2)GROENv.PRIXSTERER,in deArcltivesdela Jftzf:pg'd'orange,%.111.p.282-284.
(3)IIOR,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.l'
V.b1.253. Den brief van AI,BA in de frprrcszt?klfst/ttr'c
#c GnlssArMn le Tccf/vrnc, T. 111.p. 338.
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10a
''

llollanders en Friezen,
zi
jnen behoeve,een aanslag tegen Alkmaar en ffpprzl,15
16
58
76
welke vruchteloos afliep; en velep, welke er deel aan genomen doch zich door

de vlugt gered hadden, werden naderhand gebannen (1). lnmiddelsontvouwdelai
jin
ondersclzeidene gedrukte geschriften op nieuw de redenen, welke hem bewogen, de

wapenen op te vatten. ))De Spanjaarden,'' zeide lai
j, ))hadden reedsvoorlang de Nederlanders a1sKettersbi
j den Koning verdachtgemaakt en hem dardoor aangespoord,
onder hen het geloofsonderzoelt in te voeren, om op dien grondslag het gebouw eener

villelteurige heerschappi
jte vestigen.De Adelhad deswege een smeekschriftingediend,
waarop door den onverstandigen ijver des gemeenen volks hier en eldersongeregeldheden waren gevolgd,wellke met groot regl en reden eenigzins te verontschuldigen
waren door de onnutte en zeer traag daartegen aangewende middelen, als oolt door

lketgestadig uitstellen van zi
jnerXajesteitsoverkomst,doch diein Spanjemetde zwartste lkleuren afgemaald, den Koning hadden genoopt, den Hertog van Alba naar #c
Nederlanden te zenden, welke de weinige schuldigen en de vele onsclluldigen liet ver-

s'
olgen, berooven en ter dood brengen. Terwi
jlmen den Koning op eene listige wi
jze
in Spanje terughieldj opdat hi
j van deze ongeregtigheden onbewustzou bli
jven, ging
Az-BA voort, om de voorregten , door den Koning zelven bezworen, met voeten te tretlen en de ingezetenen aan den Spaanschen moedwilbloot te stellen, zoo '
als alom br-

kend was. Hi
j, Prinsvan ovanje, llad deze onheilen voorzien en den Koning reeds
A'
oorlang,doch te vergeefs,gewaarschuwd. Xedeli
jden methetverdrultte volk,opregte
ijver voor de dienstzi
jner Xajesteit, en hetaanzoek beide van Roomschen en Onroomschen hadden hem eindeli
jlkbewogen, de wapenen op te vatten, met geen ander doel
tlan de eere Geds, in het voorstaan van zi
jn Heilig W oord en dienaren; de dien:t
zi
jner Xajesteit, in hetvoorkomen en beletten van den geheelen ondergang der Nederlanden; en de handhaving van 'sLandsvoorregten en vri
jl
aeden tegen hetgeweld der
Spanjaarden, steunende hi
j hierin op de hulp van den barmhartigen God, die aller
bloeddorstige tiranni
j vi
jand is, terwi
jlhi
j ziclz getroost, li
jf en goed daarbi
j te wagen, daar hi
j nu al, G0d zi
j lof, een treFeli
jlk heir van ruiteren, lknechtcn,geschut en allerleikri
jgsrusting op zi
jne eigene ltosten bi
jeengebragtheeh.Ten slotteroept
hi
j de Nederlanders op, zi
jne ondersteuning te begunstigen,opdatALBA bedwongen,de
voorregten lzersteld,de ware godsdienstvri
j beleden,worde en de Landen, onder 'sKomingsregering,in vredeenwelvaartbloei
jenmogen(2).''Dezegeschriften zi
jn,naarhe1
schi
jnt,nimnaer van de Spaansche zi
jde beantwoord. Slechtsstelde BELRIO,metbehull)
.

van I)E vtRla.
s, eene verdediging op van het vonnis des Bloedraads tegen oRAxzE gewe-

(1)Sententiën tr
cn AI-VA,lal.185-188.
(2):0R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.1Y.bl.253--255.
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1568- zen, in welke kundige Spa= schgezinden zelve weinig behagen vonden. HoppEhrs
1576
oordeelde zelfs, dat de uitgave daarvan meer kwaad dan goed zou stichten. Twee

jaren later ontving vzoLlvsuit Spanje eene wederlegging van 'sPrinsen Vevantwootding,
met bevel, die in druk uitte geven:doch hi
joordeelde, dat'sKonings genade, van
welke tot nog toe in de Nederlanden weinig gebleken was, daarin te hoog geroemd

werd. Ditstuk isdenkeli
jk insgeli
jksnimmer door den druk bekend gemaakt, en zou
ook trouwens weinig uitgerigthebben (1). FILIPs verklaarde aan GRANVELLE, zonder
evenwel eenig bewi
js aan te voeren, dat alwatohAxzz in zi
jne Yerantweording geschreven had,leugentaalwas (2).
Op de verzekering van xaxco PEaEz, dat over de toegezegde som konde beschikt

worden zoodra het leger te velde zou zi
jn, monsterde ohAxzz in de eerste dagen van
Herfstmaand bi
j het klooster Bommersdorf in het Bisdom Trier zi
jne kri
jgsmagt, zamengesteld uit vier en veertig vaandels Duitschers; vier duizend zoo Franschen als

W alen enNederlanders,hetoverschotder bi
jhmmingenverslagenbende,doorLonzwxzx
tllzl Nassan aangevoerd; zeven duizend weltoegeruste ruiters en tien stulkken geschut.
Daar de sterkte der vaandels verschillend was, zoo kan men het getal van de voet-

knechten niet juist aangeven. Hoov'
r bepaalt het op achttien duizend man; zoo ook
s'
rlu o-i, welke echter tien duizend ruiters en twintig stukken geschut, maar daarentegen slechts twee duizend man Fransch, W aalsch en Nederlandsch voetvolk opgeeft.
GRANVELLE begroot, in een brief aan den Koning, 'sPrinsen leger op zeven duizend

vi
jfhonder; ruitersen vijftien efzestien duizendvoetknechten, AsToRo-tbrengtdatgetal
op een en twintig duizend manvoetvolk en negenduizend ruiters. NaastoaAxzz kwam aan

zi
jn ridderli
jken broeder Looxwxzm van Act
st
stl'
u,en zi
jn trouwsten vriend denGraafvan
Ilbogstraten den eerstep rang toe. Op hen volgden FREBERIK vox Rol-xuuArsEx,Xaarschalk

van Ilessen,bevelhebberderruiteri
j,een man van gevestigden kri
jgsroem ;HERVAw acoEsAxz, die zich bi
j het toerusten des legers,verdiensteli
jk had gemaakt; Gmafzoos'
r
llan x
sc/lptftwclltfrg, schoonzoon des Graven van Culem borg, die later verdach
't werd,

zoonietmetALBA,dan tach met den even vreesselijkenKoning vanFrankrjp teheulen;
en w ILLEX vAx DEa MARK, Heer van Lumey en Saraing, een Luiksch Edelman, maar
#anmoederszi
jdeafkomstig uithetgeslachtvan wAssExAAR,welke ezworenhadbard,
haar en nagelste laten groei
jen, totde Graven van Egmend en Ileorne gewroken wa-

ren,weshalve hi
j doorde kri
jgslieden Langnagelgenoemd werd; zi
jn broeder, kanonnik van St.Lambert,maarthans alsruiter geldeed;dejeugdige XERBECK van ffJzlc/Je, een van 'sBisschopsjonkers, dien hi
j had opgeligt; een Duitsche meester ofge(1)SVAGENAARyD.VI.bl.284. L
Maleez.p, deYaderl.#ïd/.b1.260,270,
(2)CorrespmîdanceA plllLlppn11yT.lI.p.75)8l.
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h
eimschri
jver, en een Xoorsche slaafwaren zjn gevolg. Voortsbevonden zich in15
16
8'
576

sPrinsen leger twee Hertogen van Saksen, cAszxlh , zoon van den Keurvorst van de
Paltz. Graaf ALBERT van Nassau, de wakkere soxov benevens een aantal zoo Nederlandsche als Duitsche en Fransche Edelen. OhAxzz's vanen voerden de lkleuren van
'sPrinsen

wapen:Oranje (boven),witenblaauw,uitwelke ontegenzeggeli
jk deNeder-

landsche volksvlag ontstaan is. Op eenige dezer vaandels las men: Pro Lege, Grege

et Acgc (voor wet, volk en Koning). Anderen voerden een pelikaan, uit liefde
hare jongen met haar bloed voedende, van waar denkelt
jk de Prins in sommige
schriften van dien ti
jd, de pelikaan genoemd wordt. Eenigen hadden, ten teeken dat
zt
j den Koning nietwilden beoorlogen,roode vaandels en daarin geli
jke ltruisen alsde
Spaa schen. Sommigen droegen een roos OP den stormhoed, om daardoor te kennen
te geven,dat de Koningin van E ngeland hun genegen was. Er is a= gemerkt,dat de

magt, door ohAxzz te velde gebragt, op zich zelve aanzienli
jltwasen de geringschatting zi
jnervi
janden.beschaamde,maarniettemin ontoereikend,om zi
jn grootontwerpte
venvezenli
jken. Het ontbrak zi
jnen kri
jgslieden niet aan dapperheid,ofveeleer aan
woesten moed; vele voorbeelden kunnen dit staven. Een Duitsch ruiter, onderanderen ,
had de beide beenen in het gavecht verloren, en nog weerde hi
j zich zoo dapper, dat
he
t
l
ev
e
n
hem zi
jn vi
jand
schonk. Een ander werd teruggezonden metdewoorden)

))Ga lzeen, haaleerstgoed geweer!'' - ))Alshetdaaraan hapert,''zeide hi
j,))za1ik
haastklaar zi
jn;''trok zi
jn pistool,schooteen ltaliaan onder de vi
juden doordenkop,
ontnam hem zi
jne wapenen, en kwam aldustoegerustbi
j zi
jn vaandel. Zoo a1sde soldaten, waren o0k de bevelllebbers; maar zi
j waren te veelin getal,-en uitstri
jdige
beginselen metstri
jdige bi
joogmerken vereenigd,-hetgeen aanleiding gaftotveelvuldige
botsingen en oneenigheden. Bi
j het stillen van eene vechteri
j tusschen de W alen
en Duitschers kwam xzcoLA-xs z)z H&xEs om het leven; en in een ander voorvalvan

dien aard,werd zelfseen schotop den Prinsgelost, YFaarvan de kogelop zi
jn degenknop afstuitte. Al het beleid,alde bekwaamheden ,geestkrachten sta dvastigheid van
oaAxzz werden gevorderd, om deze uit z0o vele vreemdsoortige bestanddeelen zamenge-

stelde menigte gelukzoekers in tucht en teugel te houden, wier soldi
j daarenboven
spauzaam werd uitbetaald. OPAwJE,zi
jne broedersen anderen mogten op eigen kosten
de geheele ruiteri
j onderhouden, veel werd nog vereischt om in alle behoeften te
voorzien,en debeloofde gelden uitde Nederlanden bleven achter. Bt
j hetbeoordeelen
van 'sPrinsen handelingen in dezen veldtogt en den uitslag daarvan, moet men zich

den alti
jd neteligen,dikwi
jls allerhagcheli
jksten toestand vertegenwoordigen,in welken
hi
j dien geheelen ti
jd door verkeerde.
Hetregenachtig jaargeti
jde en de bi
jnaonbegaanbrewegen belemmerden debewegingen van het leger, dat bi
j Sint Vi
jt, eene heezli
jkheid van oRAxzz, den IlIjn
overtrolt en het huis te Karpen bi
l Keulen innam. Na een vergeefsch verzoek btj
.

*
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15
16
5876 den Hertog van Kleefom vri
jen doortogten levensmiddelen voorhetkri
jgsvolk,kwam
de Prins, na een moei
jeli
jken togtlangsAkelt,te W ittltem. Onderweg had Lonzwzlx
zich van Arem berg stormenderhand,en van een paar andere plaatsen in Gulikerlanden
Lfmltfrg meester gemaakt, en eenige schepen, met ltaliaansche koopgoederen beladen ,

op den ll%jn aangehouden en hun eene s0m gelds tot rantsoen afgeperst. W ittltem ,
door ALBA op nieuw bezet, werd hernomen, doch de bezetting, daar de Prins zelf
tegenwoordig was, in het leven gespaard en aan de Luikenaars,welke het leger kwamen bezigtigen, a1s zegeteeken vertoond. Te W ittb,em hield men eenige dagen
stand, tlaar deze plaats een geschikt middelpunt aanbood loor onderhandelingen

met Maastricltt, Luik en Aken. In het prinsdom Luik, welk tothetDuitsche Ri
jk
belzoorde en behalve hettegenwoortlig gewestvan dien naam , een aanzienli
jk gedeelte
van Limburg en Namen bevatte, telde oltAxzE een greot getal aanhangers. Vele Federlândsche Edelen,zoo ab de AhExsEhgs,de BAhLAvxoxTs,de HooawE's, de LtLAzxosen
anderen hadden aldaar hunne bezittingen en waren deswege Leenmannen van den PrinsBisschop; en of dit niet reeds genoegzaam ware,om den Luikenaars belangstelling voor

het lot hunner naburen in te boezemen, werden zi
jnog totdeelneming daarin opgewekt doorhunne ingeschapene vri
jheidszucht, wellke op elke onderneming tegen verouderde en met de jaren drukkender gewordene heerschappi
j weerklank gaf. OnderscheideneLuilkscheEdelen,geli
jk LuxEv,LovEhvauL,bELvAt'x (EVERARDvA>'MEROOEI,
os BARcnox,I)E vETnox en diensechtgenootexxala.vAwoHoohhaddendano0kopenli
jkde
zi
jde van den Prinsen derHervorming gekozen enhunvaderlandverlaten,om ernietdan
met de wapenen in de vuist weder te lteeren. Alêen, inzonderlleid, was de verzam elplaats der Luilksche uitgewekenen; daar waren burgers en Overheid gunstig voor de

zaak desPrinsen gestemd;daar werden voor den aanstaanden veldtogtkri
jgslieden gewaPend en gelden bi
jeengebragt. Nicmand was lzierin i
jveriger werkzaam dan Awoalrs
BOVRLETTE, een aanzienli
jk Luikenaar uit een deftig geslachtgesproten. Na vele wederregteli
jke vervolgingen, was hi
j uitzi
jn vaderland gebannen en in dienstdesPrinsen
getreden, en wordt als een der trouwste en vertrouwdste aanhangers van ohtxzE in dit

gevaarli
jk ti
jdsgewricht beschouwd en tevens als een der standvastigste, maar minst
bekende martelaarsvoor burgerli
jke en godstlienstige vri
jlzeid (1). Aan hethoofd der
uitgewekene Lugkenaars bezocht hi
j den Prinste W ittltem , wien hi
j verzekerde, dat
zi
j gereed waren, hem alle dienst te bewi
jzen en,met behulp hunner vrienden,
tlen pas door Luik te bezorgen, mits het Lo d en den bewoners geene schade

(1)Zieoverdicn man hetbelangrtjk opstelvcn den Heer BwlsclzEx vz
u osx:RISK,waaritwi
.
j
hier Let cen erz ander entleend hcbben , 'getiteld: AynnlEs BOVRLETTE, in het Xengelwerk van (lq
tifff.
s voor 1844.

bES V ADER LAND S.

109

wierd toegebragt. ORxwzE had reeds aan w llurEx vA> xEhonx, lleer van W crpzfz,15681576

weleer een zi
jner aanhangers, maar die thans, geli
jk bleek, in zi
jn vi
jand veren
de
n
Hee
r
u
x
keerd was,
HEERs,wellte grooten invloed te Luikbezaten,overvri
jen à4Vli
vlt.-.
doa/ogten levensmiddelen voor zi
jn leger geschreven,maar zi
j lladden geweigerd,den maa
'n(!
brief aan te nemen. Thans bood 'sPrinsen geheimschri
jver den Luilkschen gasten een 1568
brief aan voor de Regering en Gilden der stad Luik van dezen inhoud:Xi
jne Heeren!
)Daar ik vertrouw , dat gi
j genoegzaam onderrigtzi
jtvan de dringende noodzakeli
jkheid, om mi
j te verzetten tegen de afgri
jsseli
jke en ongehoorde wreedheid en dwingelandi
jdesHertogsvanAlbaen vanzi
jnaanhang tegen dearmechristenen en andereinwoners der Nederlanden, zal ik daarover thans niet uitweiden. Het heeft God den
Heere behaagd, mi
j daartoe thans het middel te verschaFen donr het leger met welk

ik, onder het geleide zjner Goddelt
jke Xajesteit, niet alleen hoop deNederlanden
van zulk eene afschuweli
jke verdrultldng te bevri
jden, maarook vooreenedergeli
jke
dwingelandi
j alde omliggende Landen te belloeden,over welke AI.S& metden ti
jd zi
jne
woede en razerni
j tracht uit te streltlken en onder dezelfde dienstbaarheid en geloofsdwang als de Nederlanden te brengen, hetgeen lli
j reeds getoond heeft, doorLanden
en heerli
jkheden van het Duitsche Ri
jk te bezetten. Dit wilde ik u onder heto0g
brengen, om u te verzoeken, mi
j en mi
jn leger door uwe stad Luik vrijen doortogtte
verleenen, daar men mi
j berigt heeft, dat er geen beter in den omtrek is, en mi
j
met levensmiddelen en andere benooigdheden tegen billi
jlten pri
js te ondersteunen,
hetgeen ilk te allen ti
jde en plaatse bereid zi
jn zalte vergelden.En hopende, uithoofde
van de bi
jzondere genegenheid,welke gi
j hebtveor dehandhaving van devoorregten des
DuitschenRi
jksen vanUw eigen welzi
jn en lleil,en om naderhandnietin de handenvan
zulke barbaarsche en wreede dwingelanden te vallen, dat gi
j ditmijn billijk verzoel
k
.

niet zult weigeren en zulk een groot goed verhinderen, welk God de Heer thans

ter bevrijding van alle onderdrulkten aanbiedt,zalik mijn briefeindigen,u nogmaals
verzoekende,na deze redenen weltehebbenoverwogen,mijhierinvandiensttezi
jn,en
uw wil en besluit in dezen zoo spoedig mogeli
jltmede te deelen,ten minste binnen
vier en twintig uren, om den ti
jd en de gelegenheid, wellke God onsthansschenltt,
niette verliezen. AYanneer gij, Xijne Heeren, in mijn verzoek toestemtzalik zorgen, dat door mijn vollk in uw gebied geene ongeregeldheden ofrooverijcn gepleegd
worden (1).'' Nietonduidelijlkblijlkthieruit,datdePrinstrachtteden krijg,dien hij
voor had, tot een heiligen krijg en zich zelven totden held desgeloofste verheFen.
De Hervormde predikerswaren hem welkom ,die zijne zaak totGodszaakmaakten.))Hi
.j
doorzag, dat geene aardsche belangen met meer overgegevene zelfsopoffering wordelà

(1)CorrespondancedeUIJILLAIJAIEle Fccf/tfrpip,T.111.p.19 21.
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1568- behm igd, dan wanneer innige overtuiging deze met de eischen van hoogere belamgen
1570

verbindt.'' Van daar dat hij, nu geweld metgeweld geweerd moestworden, minder
zijn steun vond in mannen als uooos'
raAl'Ex en anderen, die in hetKathelijk geloof
volhardpen, dan in bondgenooten a1scvyuxxsoho,xu aax,X,>:>LEIIAAL,soxov ,devAwbER

sooTs, xvxs.
r, sovaLsr'
rz en dergeli
jlke, die openlijk de oude godsdienst vaarwel
gezegd hadden, daardoor vijanden geworden waren van elke instelling, doorhaargeheiligd, en wien hetvuur desgeloofsi
jverstotstoutedaden aa spoorde. De weg naar
Nederland door Luill was alti
jd de raad geweest van Lonxwxzx van Nassau en van
uooosTaAl'zx; ook de Luiksche uitgewekenen hadden er,terbereiking hunnerbi
jzondere oogmerken, op aangedrongen. De Prins had BOVRLETTE in den arm genomen

en toen hi
j zich te Sinziclt, niet ver van Kelklen, bevond tothem gezegd: ))lk
weet,datmen u te Luilçgroot onregtheeftgedaa ;maar gi
j hebtervrienden en invloed. Voor mi
jn leger bestaat geen beterdoortogtdan doordestad. Haddeik daar
den pas,dan ware ik mi
jne zaalt en den Hertog vanAlbameester.Gi
jmoetrnt
jtotelken
pri
js dien pasbezorgen.'' BOURLETTE wasonmiddelli
jk begonnen te onderhandelen,en
zi
jne pogingen beloofden eenen gewenschten uitslag. Xaar het geheim lekte uit;de
Bisschop gaf er lkennis van aan ALBA, en nam terstond de noodige maatregelen van
voorzorg.Van daar dat de Luiksche bezoekers te W ittltem ,welken de PrinsdoorBouhAETTE fene SOm elds en een vaudellietaanbieden,hetgeen zi
j van de hand wezen,

zwarigheden maakten,'sPrinsenbovengenoemd schri
jven in persoon over tebrengen.Op
hun verzoek werd hun een trompetter medegegeven, om den brief te overhandigen

en het antwoord er op te ontva gen. Zzi
j geraakten langs verschillende wegen
'sanderen daags binnen Luik. De trompetter vontl de stad aan alle zi
jden scherp
#

bewaakt, en niet dqn met moeite namen de Burgemeesters den brief aan,welken

zi
j terstond den Prins-Bisschop mededeelden, die hen vermaande, een zoodanig besluit te nemen, a1s zi
j naderhand voor den Keizer, wiens onderdanen zi
j waren,
konden verantwoorden. Er werd een schrifteli
jlt antwoord teruggezonden, waarin Burgemeesteren, Raden en Gezworenen verk-laarden, ))dat deze zaak, niet hun alleen ,
maar ook den Prins-Bisschop, het eerwaardig Kapittel,den Adel,de goedeSteden, het

plape Land en in hetalgemeen de drie Staten des Lands van L'
uik en van het graaf-

schap Looz (foon) betrof (1).'' Diten hetgeen terstond zalvolgen,bewi
jstmethoe
vele behoedzaamheid men zelfs van de berigten van ooggetuigen gebruik moetmaken.

Axœolso b'rLroA, welke dezen kri
jgstogt bi
jwoonde, verhaalt, dat de Hertog het
Land van Luik wilde berennen en overvallen, omdat het volk metKettersche sekten

was besmet, den Bisschop, lmnnen Heer, a1s eenen vri
jen en hoogwi
jzen Heere,
(1)CorrespondancedeIIIIIkLAIJM:leTaciturne,T.111.p.21,22.
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n geesteli
jke en wereldli
jke zaken weigerde te gehoorzamen, en tegen diens wil115
56786d
.

en Prins van oranle den pas door hun Iaand wilde toestaan, weshalve de Bisschop

ernstig den Hertog tot zulk eene krachtige ondersteuning had uitgenoodigd (1).
Het tegendeel is waar. De Hertog had reeds twee maanden te voren den Bisschop

van Lttilc opmerkzaam gemaakt, dat de Prins van oranje bcdoelde door het Luiltsche in Braband te dringen, en hem vermaand op zi
jne hoede te zi
jn tegen de
geheime zoowel als de openbare aanslagen, welke oRtxzz zeker z0o spoedig mo-

geli
jk zou ten uitvoer brengen, daar hi
j nietlang de kosten totonderhoud van zullt
een leger,a1shl
jthansbi
jeenbragt, konde bestri
jden. Hi
j had tevensbeloofd, den Bisschop, in gevalvan nood,metalzi
jne magtte hulp snellen,en hem verlofverzocht,
Tongeren met krjgsvolk te bezetten, dewi
jl hetgerucht wilde, dat oaAxzzbi
j Visey
do Maas zou overtreltken, om zich van die statl meester te maken. De Bisschop had

dit verzoelt beleefdeli
jk afgewezen, en even vruchtelooswasde zending van rRAwcols
x)s uAyuzwxx,Heer van Zwevegltem , afgeloopen, welke bi
j hem moestaanhouden, dat
den Hertog vergund wierde, deze en gene stad in het bisdom , ter bescherming tegen

oider gemeenschappeli
jken vijand,van krt
jgsvolk tevoorzien;metdestad Luik zelve
wasditnietnoodig,dewi
jlmen zich daartoteene kmchtige verdediging gereed maakte. De Hert
og bevond zich op dien ti
jd te Maastricht, werwaarts hi
j eenige weken
te voren het oude W aalsche voetvolk van de grenzen VV Ixltegou*en en Xr/pfl ge-

zonden had (;).
Zoodra AI'BA van de overwinning te Jemmingen metzi
jn leger in UtreclttAFasterug-

gekomen, had h1
j den Keizerzeerdeftig geschreven,hoehi
jhoopte,))datde Almagtige God den Prins van oranje, tot billi
jke straf voor zi
jn boosopzet, door de nederlaag van LoozwxzK van Ac.
r,
sctf eenigzins gematigd en van verderevi
jandeli
jkheden
zou afgehouden hebben.'' Even ernstig wordtin zekerboekske, desti
jdsvan ohAwzz's
wege onder het volk verspreid, verzekerd,dat dePrins ))geen avond te bedging, zonder

God voor debekeeringdesHertogsvan Alba tebidden,en dathj, om diebekeering
in de hand te werken,hem thansmetf
nagtvan wapenen zou aantasten (5).':Dochzoo
Welnlg als ORANJEybevocht ALBA alleen met dit vroom eschutzi
jnen vi
jand. Viermaal honderd duizend dultaten,uit Spanje ontvangen, hadden den Hertog in staat gesteld zi
jnekri
jgsmagtaanmerkelijk teversterken. Xetweinigmeerofminderdan acllt* @

tien duizend man voetvolk en zes duizend ruiters, wel voorzien van geschut, oorlogsbehoeften, geld en leeftogt, legerde hij zick te Ilaren, nabij Mqqstricltt. Hier slceg.

(1)de&f#,
vvoor-1844,D.lI.b1.149.
(2)correspondancedeGCII,LACIIE le Taciturne,T.111.p.323,33$-348.
(3)deGitldv*r1844,9.lI.b1.157.correspondance#eGvlssArxn leTaciturne,%.111.p.320.
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1-568- hi
j een schipbrug over de rivier, om door verkenningen te beter van 'sPrinsen be1570 wegingen onderrigtte worden, en doar zi
jne ruiterij alles voor den vijand te laten
wegstroopen. Hi
j liet den ganschen Xaasoever dooruitgezette posten bewalten, en op
tle ondiepe plaatsen sclzerpgetakte minkijzersin de rivier leggen. lletgebied van Luè
'l:
bleef van strooperijen niet verschoond, waardoor geen Spanjaard voorhet verbitterde
landvolk mecr zijn leven zeker was, en die in de stad Luik niet telltens aan de
aanvallen der menigte blootstond. De Koning van Frankrt
j
,/< bood den Hertog llulpbenden aan; doch de twee duizend ruiters, welke lzi
j naar de grenzen bi
j Avennes
zou zenden, kwamen niet opdagen. ALB& besleot na rijp beraad met zijne voornaamste legerhoofden,oox EREOERIK en oox >'
ERoIx-&.
>n,zijne zonen,culApplx VITELI-I,
:
BkhLAA-nlox1', xolRc-kR xEs, MEGEN en LA cREssoxxziRE, zicll niet aan een veldslag 'te
.

wagen, ten ware hij den Prins in zulk een toestand zag, dathi
j hem zelker geheel
verpletteren kon, maar de bewegingen desvijands op den voette volgen, hem af te
naatten, den toevoer van levensmiddelen af te sni
jden,zjne aanslagen tegen de steden
le veri
jdelen,steetlsvoordeeligestellingente kiezen,enbi
jgunstige gelegenheid hem een
gevoeligeùslagtoetebrengen.ALBA begreep teregt,laiernietaanvallenderwi
jze zooalsiIt
Friesland,maarsleclatsverdedigenderwi
jze temoeten handelen. Xetéél
averloren veldslag
wasvonrlzem ,bi
j den tegenwoordigen staatvan zalken en destemming dergemoederenin
deNederlaztde3t,alles verloren;konde hi
j daarentegen,door heen en wedertrelkken den
Prinsbezig houden,dan zouden geldgebrelk en de naderende winter denvi
jand van zelf
totden ahogt noodzalken. Xaardeswege was juistvoor OItA>JE al de hoop van dell
veldtogt in eene spoedige beslissing door het lot der wapenen gelegen;en van daar dat

hi
j metdezelfde beradenheid den stri
jd zocht,alsAIZBA dien ontweek.
ln den nacht van den vi
jfden op den zesden van '
W ijnmaand ondernam de Prins,
door het maanlichtbegunsligd, tusschen Maeseylê en slaastricltt met zi
jn leger den
togt door de Maas. De stand van lletwater wasbi
j menschengelzeugen nimmer
laag geweest als thans(1). Eerst trok een goed getal ruiters door de rivier, om
.

aan den anderen oever den togt van het overige legcr te dekken. Daarop plaatsten
zicll eenige honderden ruiters, in onderscheidene digtgeslotene gelederen .dwars in
den vloed, om de kracht van den stroom te brelken en het doorwaden voor llet
voetvolk te minder bezwaarli
jlt te maken. Alles werd met zoo veelbeleid en geluk
da
t
de
Prins met het aanbrelken van den dag zich aan den teten uitvoer gebragt,

enovergestelden oever bi
j het stadje Stockem bevond, zonder eenige tegenstand te
ontmoeten. Stockem werd door uooosrRtl'
Ex, verzeld van I-rxEx, opgeëischt. De

Drossaard Avxox vA> scHwAhrzExsERo antwoordde, dathi
j tle plaatsaan niemand zolp

(1)nlxsnocE,Sfzl.d.ptferrc,
ît
'
lcFlandr.p.80 verso.
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overgeven, zelfs niet aan den Prins van Oranje ; zonder bevel van den Bisschop , zijn 1568.
1576
meester, » Hadt ge anders geantwoord ," zeide HOOGSTRATEN, » het ware sIecht ge...
handeld."

En er werd geen verdere aanval gedaan, omdat ook de Luiksehe Edelen,
Het dorp Haren ,

zieh tegen het aanranden van 'sBissehops bezittingen verklaarden.
waar zieh
aan

ALBA

BARLAYMONT,

had gelegerd, ligt drie uren van daar,

Men verhaalt, dat de Hertog

welke hem het eerst 's Prinsen overtogt meldde , met verbazing vroeg:

» Denkt gij dan, dat de vijanden vogels zijn, om zoo over de Maas te vliegen T" Zeker
is, dat door Spaanschgezinde Sehrijvers zelfs

ORANJE'S

overtogt als een proefstuk van

krijgsheleid en stoutheid geprezen wordt; en dat onze voorouders, om iemand aan te
duiden, welke stoutmoedig was, of veel gezien en gevaarlijke ondernemingen hijgewoond had, zeiden: » Hij is rnet den Prins over de Maas geweest."
ORANJE

Men wil, dat

zeer geneigd was, den Hertog terstond te overvallen, en hern waarsehijnlijk de

overwinning niet ontgaan

ZOll

zijn, maar dat zijne henden, door de vermoeijenissen van

den togt, daartoe niet in staat of niet gezind waren. Onwaar is, naar het schijnt, dat

ALBA,

den nacht na 's Prinsen doortogt, zijne legerplaats met behulp van drie duizend arbei- 7 T.
Wijnders in der haast derwijze versterkte, dat ORANJE alle denkbeeld liet varen, hem aan maand
Het lag immers niet in zijn plan, zich te verschansen , maar den vijand te 1568

te tasten.

achtervolgen.
in

drie

Hij trok dan ook den voIgenden dag met zijn leger op; de voorhoede

hoofdafdeelingen gesplitst; over de eerste voerde

:BARLAYMONT,
LAING,

MEGEN,

over de tweede

en over de derde hij zelf het bevel, doch gaf dat later over aan

LA-

daar zijne tegenwoordigheid dikwijls elders gevorderd werde Het is opmer-

kelijk, dat hij het hevel der voorhoede, die het rneest met den vijand in aanraking
moest komen, geheel aan Nederlandsche Heeren toevertrouwde.
voet- en paardenvolk stonden onder h~nne gewone Oversten.

De overige vaandels

Op het herigt, dat da

Prins van Oranie den weg naar Tongeren had ingeslagen, rukte

ALBA

dien kant op

en vatte post een half uur afstands van het vijandelijke leger, hetwelk voorttrok zonder 10..v.
hem den slag, gelijk hij verwacht had, aan te bieden. Onmiddellijk volgde hij den Prins,
en kwam te Bilsen, een uur van Tongeren , ter regter zijde van den vijand.

Dien dag

verzocht de Prins van Üranje uit zijne legerplaats nabij Tongeren van de Burgemeesters
van Luik verlof, om ten minste in hunne stad en de omstreken de schansgravers te ligten,
welke hij hehoefde; doch zij verontschuldigden zich gelijk te voren en onder hetzelfde
voorwendsel. Het was hem niet onhekend dat deze antwoorden door den Bisschop waren
ingegeven, die zich te Luik hevond en dadelijk, na 's Prinsen togt door de Maas, twee
vaandels voetvolk naar Hasselt gezonden en bevolen had, Tongeren en de plaatsen, dien
kant uit, in staat van tegenweer te brengen. Hij beklaagde zieh deswege hij den Kerkvoogd en eischte van hem honderd duizend kroonen, onder bedreiging, zich, in geval
van weigering, te zullen wreken over het leed en de beleedigingen hem en den zijnen
aangedaan.

11

DEEL.

GROESBEEK

ö

STUK.

antwoordde met reden, dat » hij niets anders gedaan had, dan

:~d.

11*
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76 hetgecn zijn pligt en de wetten des Keizerri
jksvorderden; begreep de Prins, dat hj
tegen dezelaatsten gehandeld had,hj wasgereed,zich voordenKeizerenhetKamergerigt ter vera twoording te stellen.'' OaAxzm had inmiddels omtrent een uur van Ton-

12v gereltnaardezi
jdevan St.Tràfzl
jezlop een hoogle postgevat. AIZSA,llem steedsop de
W
i
j
n
hi
e
l
e
n
v
o
l
g
e
n
d
e
,
v
e
r
s
l
o
e
g
d
e
n
v
olgenden dag zes honderd man van zi
jne achterlloede,
maand
1568 welke delegerplaats nog nietbereikt had,en ontnam hem meer dan honderd bagaadje.

wagens,van welke eenige met geroofde kerlksieraden beladen waren. Twee dagen daar-

na, rukte oaAxzz verder op naar de stad St.Trutjen, wellte hem de poorten opende,
ofschoon zj zich had kunnen verdedigen methetkrjgsvolk, wellt de Bisschop er in
gelegd hat
l,indien de burgers,geli
jlkdeze aan ALBA schreef, ))zoo goed gezindgeweest
waren alszij zi
jn moesten.'' De llertog trok nu insgeli
jkswederop,en sloeg zich eerst
neder in hetdorp Coniltœlteim , toen, in hetgezigtdes vi
jands, in het dorp Ileuren,
waarde wederzi
jdschevoorposten twee dagen achtereen gedurigametelkander schel'mutselden. DePrinsvernemende,datde hulpbenden,welke hi
j uitFrankrijltonderbevel
van I)z oxxLlsverwachtte, de Maas tusschen binant en Cltavlemontwaren overgetrokken,

18v sloeg hierop.den weg in naar Jhdeigne,een vlek bi
jhetriviertje de Geete,hetwelk hi
j
.

W ijn- m oest overtreltken, om zich methaar te vereenigen. ALBA trok dienzelfden dag hem na,

m aand.

.

en den volgenden bevonden zich de beidelegerszeerdigtbi
jelltander.DeHertogschaarde
zi
jn volk,om de vi
janden behoorli
jltteontvangenindienzi
jhem wildenautasten,doch
zonder zich te verschansen en op eene plaats, waar zi
j hem slag konden leveren,
indien zi
jzulksbegeerden,zoo alshetgeruchtliep;zi
jechtervatten postop eenemeer
gunstig gelegene hoogte, zonder iets van dien aard te beproeven. Er werden van beide

katen eenige kanonlkogels gewisseld,en 'sPrinsen soldaten uitzekersterk huis,welk zi
j
bezethadden,verdreven. Xaar toen de Prinsdes anderendaags opbrak en de Geete over20 M.

.-

.

w tjn- trok,vielALBA op zi
lneachterhoede aan,welke hi
Jten eenenmaleversloeg.Drieduizend
maand.van oRAwzs's beste soldaten sneuvelden, zonder de gekwetsten te rekenen; de Heer oE

XALBERGH,een zi
jner voornaamste legerhoofden,werd gedood,en PHluppz nz XARB.
&IS,
Heervan Louverval,vielinhandenderSpanjaarden.DeGraafvan Ilbogstratenontvingeene
wondeaanden voet,aan welltehi
j,waarschi
jnli
jkteSoissonsdenelfdenvanW intermaand,
isoverleden.ORwxzzverloorin hem een getrouwenvriendenwakkeren lotgenoot.AlsGraaf
van Ilbegstraten,Heervan Borselen,en Riddervan hetGuldenVliesbehoorde -ixToxzs vAx
IZAIZAIXO,inVi
jftien honderddrie ofvier en dertig geboren, onder den Hoogen Nederland-

schenAdel.Doorzi
jnemoeder,AXXA,Gravin van Rennenberg,waslzi
jaan datgeslacht,
en doorzi
jn huwelt
jkmetErEoxoaA vAx xoxrrxoazxcv aan êen Graafvan Iloorne en den
Heer van slbntigny vermaagschapt. Ht
j was een man van groote verdienste, die zich
door dapperheid in hetvel
d en doorbeleid in deraadzaalonderscheidde (1).

(1)Aan zi
jnemoederwerden in 1569 zesduizend livresuitzi
jne verbeurd verklaardegoederen
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OaAxzz had zich gevleid,dat,zoodra hi
j Braband was ingerukt,een algemeene op-1568stand te zt
jnen behoeve zou volgen; en te meer mogt llt
j hierop relkenen, daarde 1576
meeste gewesten geheelvan kri
jgsvolk ontblootwaren,hetwelk naardeXaasoeversgevoerd was; maar niemand bewoog zich, niet ééne stad verklaarde zich voor hem ; zoo
zeer had de schrik voor ALBA aller gemoederen bevangen. Xen moet ook erkennen,
dat, zoolang de Prins geen voordeel op den Hertog behaald of hem uit het veld ge-

slagen had,hetvoor de Nederlandershagchelt
jk was, zich openli
jk voörhem te verklaren en zich alzoo aan de wreede wraakzucht van ALBA bloot te stellen. Don rEItblxAxo #c Toledo had daarenboven terstond bi
j 'sPrinsen komstvoorzorgen genomen,dat
deze geen punt van eenig belang, zelfs niet kortstondig konde bezetten. Gzxzxals vAx
rAltxza.
vxolT, Heer van Ilierges, ondersteund door rzups I)ELkxxox, Heervan Beauvoir,
en GASPARb oE RoByuxs, Heer van Billy, bevond zich in Tirlemont met eene ontzag-

weltkende kri
jgsmagt. OrbART I)z BorRxoxvlLxœ,Heer van Capres,verdedigdeLeuven;
de Hertog had hem veertienhonderd W aalsclle busschieters te voet onder bevel van
xoxplAoox en bE sroxzcovaT gezonden. De bewaking van Mechelen was aan EvsrAcuz
nz caov , Heer van Crecque,toevertrouwd, welke het bevel voerde over twee vaandels
Duitschers en het vaandel W alen van vzahx px cARoxozLE'
r, Heer van Potelles. Te
Brussel was de Hertog van Aarscltot met eene bezetting van tien vaandels W alen, onder aanvoering van zEA> DE chov , Graaf van Itoeulœ.
De Franschen waren inmiddels tot W crcrczl, vier uren van Brusselen evenzooveelvan

Leuven, ekomen,van waar zi
j echterterugtrokken,om zichbi
jdenPrinstevoegen;zi
j
waren wel vier ofvijfduizend man sterk,maar slecht gewapend en door vrouwen en
lkinderen gevolgd,))alsofzi
j gekomen waren,om geheelteverhuizen en in de Nederlanden eene volkpla ting aan te leggen-'' Daar de Prins thans Luikerland had verlaten
en OP de grenzen van Bvaband gekomen was, begreep ALBA van l
kri
jgsplan te moeten
veranderen en in stede van den vi
jand, zoo als tot heden, op den voet te volgeny

hem nu vôör te zijn. Derhalve sloeg hi
j zich nederbi
j Leuven,dewi
jlhi
jvan daar
de voornaamste steden van Braband delkken konde, en zond eene afdeeling ruiters uit,
om den Prins den toevoer uit Luik af te sni
jden. Een aanslag van oRAxzE op Tienen
mislukte; met .verlies van vi
jf honderd man en eenige bagaadjewagensmoestzi
jn volk
over de Geete weder terugtreltken. Dienzel
fden dag brak ALBA,die nu totzi
jn vorig

plan terugkeerde, van Leuven op, om den vi
jand achterna te zetten, trok langsBevicum door Tienen, en sloeg zich neder te Esemale, een uurvan daarbt
j de Geete.
OaAwzE bevond zich in den neteligsten toestand. De komst der Franschen had Itiets dan
uitgekeerd , om in hare behocften te voorzien.

GACHARD,Bapportetc.p.388. Laterzjn diegoedcren,gedeelteli
jk in Noordmraband liggende,wederaan deerfgenamen teruggegeven en bchooren thans nog aan llet geslacht van Montmorency.
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1568- nieuwe behoeften medegebragt. ))W aar er vroeger van honger en ander gebrek een
1576 omkwam , sterven er thans twee, en , zoo als met de menschen, gaat het met de paar-

den'' is de eenvoudige maar krachtige uitdrukking van een ooggetuige van hun lt
jden.
ORAxzzwerd van allekanten ))doorden Hertog sclzaak gehouden, en bi
jna eeneweek
lang dwaalde zi
jn uitgeputleger over hetuitgeputte veld rond binnen de kleine uitgestrektheid,die hem zi
jn vi
jand openliet. De ti
jd verliep;een deelderhem toegevloeide
parti
jgangers had,zonderkri
jgseed afte leggen,zich bi
jhetvaandelhunnerlandslieden,
of waar het hun bestaanstond, gevoegd en weinig meer dan de karige handgift ontvangen. Van de geregelde en gernonsterde benden was met den eersten van Slagtmaand

de dienstti
jd derDuitscheruitersverstrelken, en zoo groothetgevaarwashunnen arm
temissen,zoofelprangdeORAXJE denood,deseldi
jtevoldoen(1).',Zondergeld,zondertoevoer van leeftogt,werd alzi
jne schranderheid gevorderd,om detelkensmuitende
soldaten tevreden te stellen. Hi
j waster neder geslagen,enborstontevredenindewoorden los: )Ik ben de rivier doorgetrokken, maar geene enkele stad heeftmi
j llarepoorten geopend:thansmogen zi
j loon naar werken ontvangen.'' Hi
j raadpleegde met zi
jne
onderbevelhebbers en de hoofden der Fransche benden, hoe te handelcn. Door eene
poging, zich van de eene of andere stad van Braband meester te maken, zou men
ziclz aan een zeker verlies blootstellen. LoozwzzK van Nastau, de Graaf van #pp#d/rJ/0/I, DE GENLIS en FEUQUIiRESWaren Van gevoelenjdatmen naarLuikmoestterugkeeren

en er goedschiks ofmet geweld in komen. Lvxzt, die bi
j lzetwelslagen daarvan het
stadhouderschap over het bisdom voor zich bedongen had, voegde zich b1
j hen. De
Prins verzocht daarop van den Bissclzop en het Kapittel den doortogt door de stad ,
onder plegtige verzekering, dat haar geen leed zou geschieden, en om levensmid-

a v.delen tegen billi
jken pri
js. Xaarvlei
jen,smeeken,dreigen,alleswasvergeefs. Niet
Sl
a
g
t
m.
a
l
l
e
e
n
o
n
t
v
i
ng
h
t
j
we
i
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e
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r
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, maarde Bisschop riep nu zelfs de hulp in van
1568
ALBA, welke hi
j eene maand te voren geweigerd had. De Hertog znnd xoxoaAoox
naar Lvf/ç en uxzhozs naar Iluy met eenige vaandels W alen: hj zelf trok op van
Esemale en sloeg zich neder te Lam ine, twee uren van de stad Luik. De Bis-

schop bleef van zi
jnen kant niet in gebreke,met kracht en i
jvervoorzi
jne hoofdstad te waken. Verzeld van de Kapittelheeren,toog hi
j door de straten en bolwerken,
de burgers vermanende, dapperli
jk hunne haardsteden, huisgezinnen, hunne bezittingen, hun Vaderland,en,))meerdan datalles,''voegde hi
j er bi
j,))llunnegodsdienst
en de zaak van God en lzerk te verdedigen-''

Hetzi
j datde Prinsalleen beoogde door Luik zich vaneenenveiligenpasoverd6Maas,
welke rivier intusschen bovenmate gezwollen was, teverzekeren;hetzi
jhi
j eigenli
jk

(l)AxoniEsBOURLETTE,in de &ï#:voor1844,D.lI.bl.189.
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bedoelde, er te overwinteren, zi
jnemuitende ruitersdoorhetplunderen van dekerken1568-b
1576

enhetbisschoppeli
jk paleiste etalen, en er zich voortste verschansen, hi
j sloeg zich
vindende,datzi
j op hare hoede,en 'sHertogslegerin
de nabjheid was,hieldhi
jzi
jn kri
jgstogtvoormislulkt.Indennachtvandenvierden op
den vt
jfden van Slagtmaand,maakteht
jzicll,inschjn,toteenkrachtigen storm aan de
zjde van St.W alburg gereed, maar trok den volgentlen morgen af. De stedelingen
thans neder voorde stad. Doch

zetten hem achterna,versloegen van hem meer dan vier honderd man, en namen hon-

derd wagens nevens twee stukken geschut, welke bj den overhaasten aftogt waren
achtergelaten. Hi
j sloeg den weg in naar Frankri
jk doorNamen en Ilenegouwen. De
Fransche hulpbenden inzonderheid kenmerkten haren togt door kerkroof, priestermoord,

plundering en brand,terwi
jlzi
j,om de bevolking te tergen, de geroofde kerltsieraden
ten spotaan harehoeden droegen. Zt
j versmaaddende bevelenvan den Prins,diedoor
een woesten LrxEv zelfs geëerbiedigd werden,welke trachtte,waar ht
j kon, op den
Yaderla dschen grond kasteelen en abdl
jen voor der Franschen vernielende handen te
redden. Xet snelle schreden spoedde men zich voort, steeds door .
&LBA's voorhoede op

den voetgevolgd. 'sPrinsen achterhoede, ditgejaag moede,geraakte bi
j Quesnoy le
fbgn/c met de vervolgers handgemeen. Tien vaandels Duitschers, acht vax dels Span-

jaarden en drie kornetten ligte ruiteri
j onder sAxcuo D'&VILA en cAxsAa b'AvAxzos
werden verslagen, en vele Spaansche bevelhebbers en Edelen gedood, gekwetstofgevan- j
zv.
gen. Doch deze zege werd te Cltateau en Cambrêsis gewroken, welks bevelhebber nzSlagtm.
xorAxx zich op 'sPrinsen benden stortte en er een .
groot aantal van doodde. Veel 1568

had oaAxlz's leger op dezen afto# geleden. ALBA had bevolen, dat overal wa=

devijand in aantogt was, de landbewoners met hunne goederen in de steden zouden
vlugten, en alles vernielen waaruit hi
j eenig nut konde trekken. Een groot deel
van 'sPrinsen volk kwam om het leken, ))hetgeen,'' zegt een ooggetuige, ))niet te
verwonderen is op eenen terugtogt,welke tien of elf dagen duurde en van lieden ,vermoeid, uitgemergeld en half dood van Eonger, die door een magtig leger op de hie-

1en gevolgd werden,terwl
jldeHertogdaarenboven paardenvolk hadvooruitgezonden,om
hen van voren en van ter zi
jde te bestooken en afte matten. De wraak van hetverbitterde landvolk kostte ook aan menigeen het leven. Het verlies van ohAxzx in dezen

geheelen veldtogt wordt op vijf duizend man geschat. Den zeventienden van Slagtmaand geraakte lli
j op Frusch grondgebied en van zjnen vcrvolgerbevnjd (1). Het
(1)CorremondancedeGUISLAVME le Tccï/vrne,T.111.p.V-Xll,22-339en hetYcslag van
den Geheimschri
jvervan StaatcovaTzvlssz,welkedesti
jdsdenHertogverzelde,aldaarp.348-3W.
Cotvemondance de pulslppx 11,T.Il.p.42, 49, 50 ,51. hrcltives de la #tf?
'>'
pn dtorange,T.111.
p.289- 296,302- 306. Msxoocs,Ilist.d.guerresde Fl.Liv.lV.p.81- 102;a1s deelgenootin

dezen togt,is het uitvoerig verhaalvan dezen schri
jverten hoogstemerkwaardig,ofschoen niet
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76 veiientherinnerd te worden,datterwijlin de Zuideli
jlte Nederlanden niets ter gunste
van den Prins verrigt werd,men in W est-Friesland en W aterland de trom roerde, om

volltvoorhem bi
jeen te brengen.DeGraafvanBossuverstrooidedengeringenhoop,welke
bt
jeengekomen was,en lieteenigen,die llem in haden gevallen waren,ophangen (1).
Hetdoortrekken van deMaas isde eenige kloelte daad,welke dePrins op dezentogtheeft

verrigt;weifeling en misreltening waren aan zi
jne zt
jde,beradenheid en behoedzaamheid
aan die van Ax-BA geweest.De Hertog waszi
jneltri
jgskundigegrondregelsstiptgetrouw
ïebleven, om zich nameli
jk- alti
jd eene vool-deelige legerplaatste kiezen, zi
jn kri
jgsvolk in strenge tucht te houden, den vi
jand af te matten, te benaauwen en hem ,
zoo mogelijk, zonder stri
jden te verwinnen. Xetregt werd hi
j bi
j Faslus vergeleken,
wienswi
jze van kri
jgvoeren lai
j volgde,en wien hi
j ook in den geluklkigen uitslagdaarvan geltjlkwas(2).
;oo wel de noodzakelt
jkheid,daarhi
j den naderenden winternietop hetopen veld
konde doorbrengen en hem van de beloofde driemaal honderd tluizend, slechts twaalf

duizend Ri
jltsdaalders uitde Nedevlanden toegekomen waren, a1sde begeerte, zi
jn leger, betwellt in den deernissvaardigsten toestand verkeerde, met de benden te vereeni-

gen,wellte coxni tegen XAREL IX had gewapend,voerde ohAxzE naarFrankrnjk.Vergeefstrachtte hi
j zi
jne Duitsclzersde dienstonder coxné aan te pri
jzen ))zoo weldoor

hunnebaatzuchtmetdehoop op spoedigebetalingtevleijen,alsdoorhun dengewigtigen invloed voor te stellen, dien de overwinning der Hugenooten op het lot van

alle Hervormden zou hebben.'' Sommigen eisclzten van hem dezelfde soldi
j, ?
'
die
cowbk hun aanbood; de meesten,den kri
jg moede, begeerden naarhuisterug te keeren. Verstoord voerde hun dePrinste gemoet,datzi
j hem dan maar den weg moesten
wi
jzen, om behouden in buitscltland te ltomen;hi
j wist er geen. De Koning van
van eenzi
jdigheid vri
j te pleiten en in velebi
jzonderheden afwi
jkendevan hetverslagvan coli
aTEVILI,E,hetwelk wl
j alshoofdleiddraadgevolgdhebben.STRADA,de#c!?pBelg.Lib.Vll.p.405-414.
cwMpwxA,della guerra di Fiandra,T.1.p.56- 62. cAxpAxA, la vita di Fll-lppo11, T.111.p.39 43.
LAwAI
tIO, le gt
zcrf'c di Fiandra,p.31,32. BExTIv0GsI0,Nederl.#ï,
sf.b1.107--112.ASTORGA,Leven
van AIUBA, 9. ll.b1.289- 315. tE PETIT, fWrp?l. #. 11011. T. 1l. Liv.X.p. 205. cllt
-pptTvs,Ilist.
d.guerres de F1.Liv. ll.p.93- 97. l'
oNrrs HsvrEaus, Ber.Azf:/r.Belg. Lib.XV1ll.p.443- 447.
450- 453. HAAAEI;S,hnnal. Brab.T. 111.p. 94- 103. xErnslus,lter.Belg.Lib.1.p.48- 55.
:0R) Ilist.d.Nederl. 00rl.D. 1.B. lV. b1.255- 257. v.METEREN,ffï,
î/.#.Nederl. 00rl.B. 111.
b1. 61, 62. v.ItEyo,Nederl. Gesch.b1.4. HOOFT,Nederl.ffïd/. B. V. bl. 195- 199. Leven '
pc/z
wlstEx l,D.1.bl.95- 123. ANDRIES :onassl'
l'
s,in de Gidsvoor 1844,9.11,b1.131 enz. :0sscHA,Neérl.Ileldend.9.1.bl.169- 175.

(1)vlusllEpist.ad.noppra.p.489.
(2)BESTIVOGLIO,Nederl.Ilist.b1.101. Ygl.hierbj MEspocE,Ilist.d.g.deFl.p.104 107.
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Frankrljk,die terstond zijne ontevredenheid over'sPrinsen gewapendeverschijning op1568zijn grondgebied betuigd had,verklaarde zicllthansbereid,de Duitsche benden te vol- 1576
doen,mits zijnaar huistrokken. Tcen ORAXJE zich daarop achter eene verklaring van
godséenstijververschanste, werd de Xaarschalk vox sclloxBEho van 'sKoningswege aan
hem gezonden, die, met de meeste Duitsche Oversten persoonli
jk beltend, bewerkte,
dat sommigen in dienstdesKonings van Frankrkp traden,terwi
jldeanderentehardneltkiger aandrongen, op Duitschen bodem teruggevoerd en afbetaald teworden. DePrins,

gedwongen toe te geven, voerde zijne vermoeide benden in hetfelste van den W inter
door Champagne en Lotltaringen en kwam ,na het uitstaan van vele gevareny m 0e@*
1JC-

lijkheden en ellende,in eenen genoegzaam wanlzopigen staatteStraatsburg aan. Hier
moest hi
j zijn geschut,kri
jgstuig en voorraadtegeldemaken,om zi
jn volk een gedeelte der achterstallige soldj te voldoen, en teeltende voor hetoverige schuldbeltentenissen op het prinsdom oranje. Bjna twaalf honderd ruiters behield hi
j in dienst,
en ontving van de Hugenooten onder den Baron b'ossoxvlLLE eene yersterking van drie

duizend Fransche voetltnechten en vi
jfofzeshonderd ruiters.Xetdeze voegde hi
j zich
bj woyuvoAxo van BeIjeren,Hertog van Tweebvuggen,die in Grasmaand desvolgenden
jaars uit Duitschland den Franschen Hervormden achtduizend ruitersen zesduizend
man voetvolk ter hulp aanvoerde; beide, vergezeld door de Graven LODESVIJK en HEFDRIK van Nassau, vereenigden zich met den Admiraal bE corloxv. Om dien ti
jd had
het onderhoud plaats waarvan BhAxr
roxz melding maakt. ))lk zag al deze Heeren,''
zegthi
,
J
-, ))bi
jmij
zonder dat aan mi
jn huis en goed, zelfs niet aan de lterk en
de beelden eenig leed geschied is. .... lk sprak een geruimen ti
jd met den Prinsvan

oranje; ik vond hem een grootman,die over alles welwistte oordeelen;doch hi
j
kwam mi
j eenigzinstretlrig gestemd voor en zi
jn uiterli
jk gaf te kennen, dathi
j door
den last zt
jner ongelukken gedrukt werd. Hi
j sprak mi
joverden noodlottigen uitslag
van zi
jn vorigen togten weetdien aan geldgebrek en aan de vreemdelingen, op welke
hi
j te veelvertrouwd had; hi
j wasniettemin voornemenseerlang op nieuw weder zi
jn
eluk te beproeven. Hi
jwas een man van aangename vormen en van eene zeer schoone
gestalte. Graaf LooEw lzK was kleiner.'' DePrins nam vervolgensdeel aan onderscheidene

ondernemingen derHugenooten. Hi
j wastegenwoordig bi
j hetinnemen van la Charitk,
streed in het gevecht van Roche-Abeille en bevond zièh bt
j de belegering van
Poitiers. Tegen het einde van Herfstmaand Vi
jftien honderd negen en zestig verliet
hi
j hetleger der Hugenooten, om in buitscltland over het zenden van hulp te onderhandelen. In boerengewaad en door slechts vi
jf personen verzeld, trok hi
j met levensgevaa.
r door Frankrqk en kwam behouden te Dillenburg in het gmafschap Naszcu. LonEwxzK en uzxxlaxK van Nassau bleven in Frankrkjk. LonEwxzm inzonderheid
onderscheidde zich in den veldslag van Montcontour, welke kort na 'sPrinsen vertrek
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1568- geleverd werd,en deelde sedertin alde vermoet
jenissen en gevaren van hetHugenoot1576

scheleger(1).
z0o waren dan de ondernemingen van den Prinsvan oranje, van welke velen de
bevri
jding derNederlandenverwachtten,ten eenenmalemislukt. AXZBA wasin zi
jn onbepaald gezag meer dan ooit bevestigd,en overmoedig geworden ontzag hi
jniemand
en verstoutte zich voortaan alles. Zeerjuistisaangemerkt,dathi
j meer voorzigtigheid
toonde in den tegenspoed, dan gematigdheid in den voorspoed; dat hethem ligter was

eene overwinning te behalen,dan er een gepastgebruik van te maken;en datht
j het
beleid van den Veldheer niet met de bedachtzaamheid des Staatsmans vereenigde, daar

hi
jmetgeweld zi
jnen Xeesteraan de volstrekte heerschappi
joverdeNederlqndenwilde
llelpen zondereenig achttegeven op den toestandderti
jtlen,den aard derbevolking,
en de ligging dezer gewesten tusschen vorstendommen, die het fnuiken van het gezag

des Spa=schen Koningsnietongaarne zagen (2). ln een briefvolgrootspraak meldde
den Raad van State den gelukkigen O oop van den veldtogt, en gelastte datmen
1568 daarvoor openli
jk in dekerken zou danken (5). Tevensgafhi
j kennisvan zi
jneover-

22v.
Slagtm.hj

winning

aan den Koning van Spanje en anderen Vorsten. Nietsmeervan 'sPrinsen
aanslagen duchtende, dankte ht
j een deelder Duitsche ruiteri
jen van hetWaalsche
voetvolk af, zond den Graafvan Mqnsfeld mettwee duizend ruitersen vi
jfen twintig
vaadels voetvolk den Franschen Koning tehulp,en legdezjn overigkrl
jgsvolk in de
v
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22v.
W in.
tell
jken metde overbli
jfselen derHeiligen,tleOverheid en devoornaamsteburgers
terln. Gees
traden hem buiten de poortte gemoet, eene eer, welke te voren alleen den Vorst zel-

ven ofeenen van zt
jnen bloede bewezen werd. Door geheelNederland werden,op zt
jn
bevel, dank- en vreugdefeesten gehouden, doch door de meesten ))met benaauwde en

geveinsde harten gevierd.'' De Geesteljken hielden plegtige omgangen;de Spanjaarden
gaven alom op de uitgelatenste wi
jze hunne vreugde te kennen, en op de marktte
Brussel werd een prachtig steekspelgegeven. ALBA, om zicllzelven en zi
jne overwinning te vereeuwigen, liet gedenkpenningen slaan. Een daarvan stelt hem voor als geze-

(1)hrcltive' de la #cï.
çp. d'orange,T.111.p.307-.
320,322-326. correspondancedepIIItlppz 11, T.I1.p.76,80. Correm endanee de GUILLAUME le Taciturne,T.111.p.XIl,34. sI>GvzT, Epist.p.82,83,84,85,1P9,117. vlGsll Epist.ad.IIOPPERI;M, p.462,513. sz PETIT,
cltron. d.#pll.T. ll. Liv.X.p.205,206,209- 212. Mlvaslus,Rer.Belg.Lib.1.p.54- 57.
v.Mzzzazx,Ilist.d.Nederl. oorl.B.111.bl.62. HOOFT,Nederl.#fd/.B.Y.bl.199. Leven van
m sssx I,D.1.bl.123- 128,147- 150. BosscHA,Neêrl.#:I#en#.D.1.bl.175- 177.

(2)CAMPAXA,della ptterrc diFiandra,T.1.p.61,62.
(3)Ziedien briefbij:0a,Hist.d.Nederl.pprl.l).1.B.lY.bl.257.
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t
en op eenen zegewagen en doordeoverwinning gekroond wordende. In zi
jneregter-11
56
8h
576
and houdt hi
j een zwaard,om zi
jne zege over xuonzwzzK van Nassau aan te duiden,
en in de linkerhand een xxxzRvi-schild,alszinnebeeltlder wi
jsheid,waardoorhi
joRA>zz'splannen veri
jdeld had. De zegekarwordtdoortwee uilen,devogelsvan xxwlhvA,
getrokken (1).
Zoodra AIZBA in Brusselwasteruggel
teerd en destad metzi
jn kri
jgsvollthad bezet,
werd het vervolgen, leroordeelen en straFen dergenen, die zich in de vorige beroerten

gemengd hadden ofdaarvan verdachtgehouden werden,hevigerdan ooitvoortgezet(:).
Allen, welke in de kri
jgstogten van den Prinstleelgenomen en hem ondersteund hadden of daarvan beschuldigd waren, werden ingedaagd, en dat getal moet overgroot ge-

weest zt
jn, naar de menigte gedaagden uit Gelderland alleen te oordeelen. Zi
j,die
nietverschenen werden gebannen,en hun getalbeliep nog vöôrheteinde van Vi
jftien
honderd negen en zestig reeds meer dan achtduizend. In weerwil van 's Herlogs

verbod,ontvlood hetrampzalige volk bl
j geheele scharen hetLand. UitBommelalleen
verlieten twee en zeventig burgers have en goed. Engeland, Opff/t
sc/lîczld en andere

gewesten ontvingen de vlugtelingen, die hunne ni
jverheid, handwerken en vermogen
medebragten, met opene armen; en de weleer bloei
jende Nederlandsche handelin 1akens en wollen stoFen vestigde zich om dezen tt
jd geheelin Engeland. ))Zoo verdreef de hand van een ruwen soldaat, van een lkortzigtigen, geldbejagenden tirannenienaar de kunsten des vretles uithetLand, en vernielde in een lkortti
jdsverloop lzet
gebouw door wi
jze Vorsten sedert eeuwen opgerigt en beschermd-'' Te midden der
algemeene ontsteltenis dwong ALB& door den Graafvan Megezt,wien hi
j totStadhouder
over Friesland en Groltingen, na het weigeren des Hertogs van Aarschot van deze
waardigheid, had aangesteltl, de steden Leeuwarden en Groningen de Bisschoppen te

ontvangen,hetgeen zi
jtotnu geweigerd hadden (5). De besluiten derTrentschekerkvergadering en het geloofsonderzoelk waren alom ingevoerd en, overeenlkomstig die be-

sluiten, seminariën opgerigt,terwi
jlden jongelieden beneden de twintig jaren verboden
werd, zich buiten 'slands te begeven of vreemde Hoogescholen te bezoelten. Den Bisschoppen en Kapittels wertl aangeschreven, wel onderrigte en naauwgezette Pastoors

(1)Mlrxllocz,Hist.d.g.deFl.Liv.lY.p.102- 104. STRADA,de#t?#pBelg.luib.YlI.p.416.
I,I:GIJ>:T, Epist. XXXV. SoR, Ilist. d. Nederl. pprl. 9. 1. B.lY.b1.257. HOOFT,LWederl. #ïlf.
B.V. bl. 200. MEvnsllRer.Belg.Lib. 1.p.57.

(2)ArchivesdelaMaison #'orange,T.111.p.309.
(3)v.Hwsszs'
l',stukk.v.d.Yaderl./11*
.
:1.D.1.bl.324,348, 350,353 enz. vltau Epist.ad.
HoppERvx,p.547. v.METEREN, Ilist.d.Ac#crl. oorl. B. 111.b1.63. :0a, Ilist. d. Nederl. 00rl.
D.1.B.Y.bl.260- 266.
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1568- aan te stellen, om llet volk door woord en voorbeeld te stichten.Xen moest zorgen,dat
1576 d

eschoolmeesters opregtKatholi
jlt,van een onberispeljk gedrag en door deBisschoppen
goetlgekeurd waren. DeBisschoppen moesten de onderwi
jzersin hun kerspelbezoeken;
ten gevolge daarvan werden allen in hechtenis genomen, die valsche leerstellingen

onderwezen hadden,en diegenen afgezet,wellke bleken niet goed Katholt
jk te zi
jn.Op
éénen dag werden in alle steden de drulklterl
jen en boekwinkels onderzocht, de verbodene boelten in beslag genomen en A-erbrand, en de drultlters dier werlten gevat. Xen

verbood boelten van buiten 'slandsin te voeren, tenzi
j vooraf door de Bisschoppen of
hunne gelastigden onderzocht; en elk moest eene li
jst zi
jner boeken bi
j den Bisschop
inleveren, om die te laten onderzoelken. Onderscheidene bevelen werden uitgevaartligd

ter handhaving en uitbreitling desKatlzoli
jlkengeloofs,endebloedplakatenopnieuw afgekondigd metlast,deze stipteli
jlt op te volgen. Niemand mogtmeteenig ambtbeltleed
worden zonder bewi
js van zi
jne Roomschgezindheid, afgegeven door den Bisschop of
den Pastoor van zi
jn lterspel;en de openbare ambtenaren moesten zweren derRoomschKatholi
jlte Kerlt te gelloorzamen, haar te ondersteunen en te verdetligen. Verscheidene huizen, in wellke de Hervormden bi
jeenltomsten gehouden hadden, werden
omvergehaald, met verbot
l die weder op te bouwen zonder verlof des Konings of

van den Algemeenen Landvoogd. Alle lterlten, ltloosters en andere g'
ewi
jde plaatsen,
door de Ketters vernield, moesten op ltosten der steden en gemeenten llersteltl wor-

den. Naardien bi
jzondere Heeren, wellke

regt van verbeurdvellklaring bezaten,

daarvan tlzans gebruik wilden malken, werd verlklaard, dat dit regt niet hun, maar
den Koning behoorde. Evenzeer werden de steden afgewezen die, stetznende op hare
voorregten, beweerden, dat de goederen harer burgers niet m ogten verbeurtl verltlaard
worden (1). Moedig e.chter verzette zich de Rcgering van Loiden tegen .&.t,sA's gevolmagtigde, X'
r. &.
xExo vxx stssou'r, Raad in dcn Hbve van Ilblland, wellte in de stad
eltom en was, om naar het voorgevallene in de vorige beroerten een onderzeel
k in te

stellen en tevens den bi
jstand van hetgeregt,ter uitvoering van hetvonnis door den
Bloedraad over eenige burgersgeveld, in te roepen. Zi
j beweerde onbeschroomd, dat
in alle zaken, hare burgers betreffende, niemand bevoegd was vonniste wi
jzen, dan
de Schcpencn der stad alleen ,en dat geen burger, om wellte reden oolt, meer ltonde

verbeuren dan zestig gulden eens. Rondborstig voegde zi
j er bi
j, datzi
j llereitlwas,
zelve regtte wi
jzen,en nietalleen ongehouden,maar het zelfs onbetameli
jlk voor haar
was, zich tot het uitvoeren van vonnissen ,door haar niet gewezen, te laten gebruilten.
Ten slotte betuigende,dat ingeval iets tegen hare Vool*regton en g0WOODtCn ondernomen

of gedaan mogt worden, zi
j zulksnietzou toestemmen, nocllvan meening was) het

(1)Chrrespondalèce#cpHltlppl:,T.l1.p.99 101.
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te veroorloven of te gedoogen (1). Voortsgelastte ALBA allen steden en plaatsen hare15
15
67
86
voorregten, die hem geheel onbekend waren, maar gedurig werden tegengeworpen en

in zi
jne handelingen belemmerden, in geschriftte stellen en hem in te leveren (;).
Hierop vaardigde hi
j het volgendejaartweealgemeeneverordeningen op hetstuk der
lt
jfstraFeli
jkeregtspleging uit(5). Zi
jworden,inzonderlzeid deverordening op den sti
jl
van procederen in ljfstraFeli
jl
te zaken, als))meesterstultlken van gezond oordeel, diepe
regts- en menschenkennis,regtschapen geregtigheids-liefde en zachtmoediglleid,'' geprezen , maar wellte met een pennestreelt alle voorregten vernietigden, die er mede streden. En deze laatste omstandigll
eid was ongetwi
jfeld de oorzaalt, dat zi
j zes jaren 1a-

ter,toen de Staten meesterwaren, werden opgeschorttotdaaromtrentanderszou zi
jn
besloten. Niettemin zi
jn zi
j tot aan het jaar Achttien honderd e1f in de Nederlan-

den,vooralin Gelderland,#plîckl# en lzetStt
kltt,van krachtgebleven (1).
))Niets heeft &I,BA en den Spaanscllen naam bi
j de Nederlanders meer gehaatgemaalkt''zegtSTRABA,))dan hetontwerpen en doordri
jven eenernieuwebelasting (5).''
))Dat volk ,'' getuigt ohor
rlrs, ))welk het verbranden van medeburgers,het ombrengen

van Regenten,hetvernietigen van wetten, van godsdienst,van den Staat,bi
jna zonder
zich te bewegen aanschouwde,heeft toen eerst zamengespannen, om de vorigerampen

te wrelten en die,wellkehen bedreigden,afteweren (6).'' ALBA zelfverklaart,dat
))noch de lzoofden, die hi
j heeftlaten vallen,noch de voorregten,die lai
j heeftafgeschaft, zooveelweerzin en tegenstand hadden opgewekt,a1sdezebelasting (7).'' On(1)B0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.V.bl.267.
(2)Utr.Placaatb.D.1.b1.425,426,.431. :0R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.Y.bl.266.
REvlgs,Davelktr.Illustr.p.424.

(3)JrppfPlacaatb.D.1l.b1.1007,1046. Ziedezc verordeningen ook achter PE IIAIIHIIUOEIt,
Practyke in crfgnf/cclc Saeckelz. Rotterdam ,1642.

(4)AVAUENAAR,D.Y1.b1.293. nltpERplzx,9.Vl.bl.107- 109. Xr.x.c.vAx HALL,Regtsgeleerde JWr/?
.
c07#.b1.51- 117. Vgl.Alg. cesch.d. Yaderl.D.ll.St.lV.b1.154.

(5)deWp//pBelg.Lib.VlI.p.418.
(6)Annales,tib.II.p.34.Hiermedeovereenkomstig leestmen in LetGeuse'ïctlllpec/c,waar
ALBA sprekende wordt ingevoerd:
't Bederven haers Landts Ladden sy geen acht,

Soo langh ick haerby den vleeschpotlietblyvcn;
Xaer nu ick haer Xam mon aenroer m et kracht,
W illen sy m y uuytdie Landen verdrlwcn.

(7)CorrespondancedepHlclppz11,T.1I.p.206.
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556% dertusschen meenteen laterSchrl
jver dat))vanaldegewelddadigehandelingendesHertogs
1576
van Alba, hetinvoeren dezer belasting die is, wellte de minste blaam op zt
jne gedachtenis werpt. Onvermi
jdeli
jk uithet stelselvan centralisatie, hetwelk ht
j moestinvoeren,voortgevloeid,zou zi
j,binnen zekere grenzen beperkt,den Lande en inwoners
voordeelig kunnen geweestzi
jn; zi
jzou velezwariglleden, vele onregtvaardigheden en
ontelbareinvorderingen van landsregten l
bfkscalitês)afgesneden hebben.DeHertogtoonde
in de uitvoering van zi
jn plan eene gematigdheid,van welke hi
j totnu toe zelden een
bewt
js gegeven had. Maar door een noodlot, vri
j gemeen in dejaarboeken der onbePaalde heerschappi
jvoering,heeftgeen maatregelmeertoegebra# ,om zi
jn gezag omver te werpen dan deze. Toen ondervond hi
j de eerstenederlaag,en hetvolk,tot
dien ti
jd door den schrik zi
jnsnaamsverplet,begon hem niet langer alsonverwinneli
jk
te vreezen (1).'' Xeer dan alzi
jne wreedheden, heeftmisschien het invoeren dezer
belasting tothetvormen dernieuweKatholi
jk-llervormde vereeniging aanleiding gegeven,welke weinig jaren later in hetleven geroepen werd (2). In stede der oude
wjze van geldheëng, wilde Ax,
B&, dat e1k eenmaal den honderdsten penning of een
ten honderd van de waarde van alwathi
j bezat zou opbrengen, en voortsals bli
jvend
M

den tienden penning of tien ten honderd van alle roerende, en den twintigsten penning
of vi
jf ten honderd van alle onroerende oederen, beide Ipp dikwijls z%
j rcr/spc/lf
werden. Het voorname doel van dit stelsel van geldligting was, meent men, de Ko-

ninkli
jkeonafhankeli
jltheidtevestigen.Hetalleenbewindhadreedsgenoegzaam degeheele
regterli
jke magt aan zich getrokken, en de meeste handvesten dergenleenten waren
ter zake van felont'
e verbeurd verklaard; maar den gewesteli
jken Staten bleef in het
weigeren der beden of onderstandgeltlen een middel over, om de Regering tot gematigdheid te brengen,w.anneer zi
j daarvan mogtafgewek-en zi
jn. Verdween deze waarborg, de eenige,wellte de aloude instellingen der Nederlanden bezaten,dan werd het
gezag van den Vorst onbepaald. Om dit laatste te bereiken, moest de Xonarch aan de

noodzalteli
jkheid onttrokken worden van zich totde Staten te wenden,door hem ,middels eene duurzame,vastbepaalde belasting,een inkomen te verschaFen,gell
jkaandat,
welk hi
j trolt uit de beden, die van de gewesten om en voor zekerejaren gevraagd,
maar niet dan tegen het verleenen van nieuwe of het bevestigen van oude voorregten ,

toegestaan werden. Ditwasjuist,watde Hertog van Alba zich voorstelde. Daar hem
vooralaan hetbeginsel gelegen was, zoo moesthi
j veelminder achten, dathem aanzienli
jke sommen onder den naam van beden werden toegestaan, dan eene som , hoe
gering ook,te verwerven onderden naam zi
jner geliefkoosdebelasting;vandaarschreef
(1)vAxuvvzly vAxozxsnlxx,Noticedtfr leDirilpkeDenier,p.1,2.
(2):0a,Hist.d.Nederl.oorl.D.1.B.Y.b1.288,B.Vl.bl.378.
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hi
j zi
jn xeester, dat wanneer het ontwerp eenswasaangenomen, nietsgemakkeli
jker15
68jwo
zi
jn zou,dan de belasting te brengen,tothetpunt,op welk men haar wilde hebben.
.

zulk een pl= kwam te zeer met de heerschzuchtige beginselen van rxups overeen,

dan dathi
jer nietzi
jne volle goedkeuring aan zou gegeven hebben (1).', Iloezeer
dezeredeneringen zich wellaten hooren,twi
jfelen wi
j echteraan harejuistheid. Zi
j
Wnden althans een steun in de echte gedenltstukken , met name den briefwissel van
@
W LIPS, 1I1 welken geen spoor te ontdekken is, dat de Koning en de Hçrtog met deze
heëng iets anders bedoeld hebben dan de uitgeputte Spaansche schatkist door het geld
der Nederlanders te gemoet te ltonlen. En dat de Staten der Nederlanden in het toe-

staan dezerheëng, den ondergang van 'sLands vri
jheid geducbt en er zich daarom
tegen verzet zouden hebben, is niet met reden te vermoeden in lieden,welke zich zoo

weinig om die vrijheid belkommerden, datzi
j nietalleen de vernietiging hunner voorregten li
jdeli
jk aanscllouwtl en zich nietverroerd hadden, toen ohAxzz met een leger
was gekomen, om hen aan &xz
sA's dwingelandi
j te onttrekken en hen in hunne oude
vri
jheden te herstèllen, maar die zelfszoo slaafsgezonken waren, datzt
j den dwingeland, welke hunne regten vertrapte, honderd en twintig duizend dukaten aanboden

))voor de diensten #ppr ltem den Landebewezen (2).,' Geldgebrek aan deeene,en
vrees voor den ondergang van handel, nering en handtering,maar bovenal de afkeer,

zi
jne zaken open te leggen aan de andere zi
jde,gaven aanleiding tot het ontwerpen
en bestri
jden van een belastingstelsel,welk eenetreurige vermaardheid heeftverworven.
De geschiedenis van dat stelsel zal dit bevestigen.

Er isreedsaangetoond,dat ALBA in Spanje den lasthad medegekregen,middelen te
beramen , om zich in de Nederlanden geld te verschaFen en 'sKonings inkomsten

aldaarop een vasten voette brengen.Hj en lqrlps begrepen,datde Nedèrlanden zich
zelven moesten onderhouden (5). Zi
jvonden hettegendenregel,datdezegewesten,in
plaatsvan hun buitenlandschen Vorstte verri
jlten, hem jaarlt
jks tothctonderhoud van
hun bestuur aanzienlt
jke sommen kostten, die ht
j uit Spanjemoestzenden (é). De
ontvangsten stonden in geene evenredigheid tot tle uitgaven, welke ALnA's schrikbe-

wind, het bezoldigen eener groote kri
jgsmagt, en het aanleggen van kasteelen en
sterkten vorderden. Eene nieuwe en meer opbrengende geldligting dan de gewone,

(1):ORGNXT,plllslpps 11etla Belgique,p.68,vergeleken metsAxucvzzx vA:bs> salxx,Notice
wr le DfriélneDenier,p.24,31,54,55,60,61.

(2)v.MMTEREX,Ilist.d.Nederl.oprl.B.111.b1.63.
(3)Alg.Gcdch,
.d.Vaderl.D.lI.St.IV.bl.505,506. meNoor,b1.5.
(4):ll.llrRlhlzx,D.Vl.bl.109.(1)
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1s68- die veel ongelegenheid veroorzaalkte, werd derhalve vereischt. Er is met scherp1570 zinnjgheid onderzocht, of het plan eener heëng van den tienden en twintigsten penning in de Nederlanden door ALB& ontworpen, en door rzrzps slecllts schoorvoetend en
onder vele bepalingen bekrachtigd is (1). De lzoning zelf geeft daarvan de eer aan

AIZSA, wien hi
j, in vlei
jende bewoordingen,zi
jnen dank betuigt voor de dienst,welke
hj hem daardoor heeft bewezen, maar erltent tevens, dat de Hertog op zjnen last
handelt(2). Ondertusschen is beltend, datin Yi
jftien honderd negen en vjftig in
vlsxvs zelven het denkbeeld was opgekomen, om in de Nedevlqndett, even als in

spanje,het regt op deverkoopen (alcabalas) in te voeren,lzetwelk aan de Staten
werd voorgesteld doch geen ingang vond, en oolt den Koning door (;ItAwV>LLLE ont-

raden werd (5). De Hertog had reeds bi
j zt
jne komst in de Nederlanden te DiedclApecl aan BAltxxa.
vxox'
r en xolRcthxEs zi
jn stelsel van belasting, hetwelk op de
leestvan dat in Spanje gebruikelt
jk gesclloeid was,medegedeeld (1). V'ôör ht
j zi
jn
P1an bt
j de Staten ter tafel bragt, had hi
j daarover in Slagtmaand van hetverloopen
jaarden Raad van State en dien der Geldmiddelen geraadpleegd. Xen bragthem onder
het oog, ))dat de Koning in Vi
jftien honderd zes en vi
jftig insgeli
jksden honderdsten
Penning geëischt, maar er voor eene bepaalde s0m van afgezien had, daar de Staten

verltlaard hadden,er nietin te kunnen bewilligen,dewi
jldeingezetenenniettebewegen
zouden zi
jn,hunvermogenteopenbaren(5).',))DeHertog,,'voegdemenerzeerjuistbi
j,
))mogtd'
us we1eerstop middelen bedachtzi
jn,om ditbezwaaruitden wegteruimen ,
eer hi
j besloot den honderdsten penning te eischen.'' Toen ALB: hieropverklaarde,dat
hi
j erwel.raad voor wist, hield men hem voor, ))dathetheFen van den tienden penning op de roerende goederen,door den verltooper tebetalen,bi
jnaonmogeli
jlkzi
jn,met
zware kosten verzeld gayn en t0tmenigvuldige bedriegeri
jen aanleiding geven zou. Ook
zouden de pri
jzen der koopwaren buitengewoon sti
jgen, alzoo de buitenlandershunn'
e
goederen met tien ten honderd zouden verhongen.Vele handelsartiltelen,zoo a1s wollen

goederen,tapi
jten en dergeli
jken,zouden vi
jfofzesmaalmettien tenhonderdbezwaard

(1)nAlHlivzy
:xvAN PEN nmxx,NoticesurleDizilgncDenier,p.20-22,47,48.
(2)Correspondalkcedepulslpps11,T.ll.p.104,227.
(3)hlg.Gesclt.d.Yaderl.9.l1.St.lV.b1.75.
(4)vmLlcs,Cmnmentariusrerum actarum fcmyprcducisALnASIsuperppt)rzimpositinne.
scy rccfïgali becimi benarii rerum venditarum , in Hoyscx vAN pApsxpnEcu'
r, Analeda Belg.T. 1.P. 1.p.

287,290,291.

(5)Ygl.Alg. Gesclt.d.Yaderl.D.ll.St.lV.b1.61. Erwastoen den honderdsten penaing
van alleonroerende,en den vi
jftigsten van alleroerendegoederen geëischt.
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worden, daar de grondstoFen, eer die YoorWerpen in bruikbaren staatwaren, door zoo15681576
vele handen moesten gaan. Dit zou den pri
jsdezer goederen derwi
jze verhoogen , dat

de Nederlanders nietknger metde naburige vollten, bi
j welke deze belasting nietbestond,zouden kunnen wedi
jveren,waaruithet vervalvan handelen traûeken onvermi
jdeli
jk moestvoortvloei
jen. De Bondgenooten zouden ziclloolkwelligtoverdezebelasting
belklagenydie in stri
jd was metdegemaaltteovereenltomsten,naarwelkezi
jhierteLande,
onder betaling van de gewone lasten en regten, mogten handeldri
jven-'' De Hertog
voerde hiertegen aan ))dat de tiende penning eene zeer billl
jke belasting was, dewi
jl,
z0o alshetbehoorde,alde gewesten er gelijlkell
jlt in deelt
len. De Staten werden daardoor ook ontheven van de lastige verzegelingen en den verkoop van renten, tot wellker
O ossing men, na het invoeren van den tienden penning, de opbrengst der verpondinen en hoofdgelden zou kunnen bezigen. Yoor het overige hadden de verkoopers reden

zeer tevreden te zi
jn met de opbrengstvan éénen penning,daar zi
jdan nog negen
overhielden. Door het gedurig eischen van beden, die dilkwi
jls eerst na hetverlkri
jgen
van buitensporige voorregten werden ingewilligd, leed het aanzien van den Koning te
zeer, wesllalve het noodig was eene vaste belasting in te voeren, om hem de moeite
van het herllaalde Vragen te Sparen; daarenboven werd tot tlen bouw en het ontlerhotld der vestingen geltl gevorderd. De belasting van den tienden penning zou bi
jna
niet op den Adel, de Geestelt
jltheid en de Landlietlen, maar hooftlzakelt
jlk op den

ltoopman en ambachtsman drulklten; om dezen te gemoette komen, zou lli
j de belasting op de. levensmiddelen afschaffen, zoodra llet lzeffen van den tienden penning

ingewilligd zou zijn. ln Spail
je en in andere gewesten was dat regt met zullt
een gewenschten uitslag ingevoerd, tlat hi
%
j uit zi
jne stad Alba alleen daardoor jaarli
jlks veertig of vi
jftig duizend dukaten trol
k. Eenige Landen waren gewoon deze
belasting af te koopen, en de opbrengst te vinden uit imposten op levensmidtlelen,
waaraan llet vollk gewoon was.'l De Raadsleden bragten daartegen in het nzidden,
))dat er een groot ondersclleid bestond tusschen Jc Nederlallden en Spanje. De rp
#@1k-

dom van Spanjebestond nietzoo zeer in handelenni
jverheid,danwelïngoedbebouwde
en uitgestrelkte landeri
jen;de Nederlalldeltintegendeel,kleinvanOmvang m oesten voornameli
jlk door handelen ni
jverheid bestaan. Spanje had geene andere naburen dan de'
zee en bergen; de Nederlandelt waren omgeven door handeldri
jventle gewesten, die
handel en ni
jverheid naar zich lkonden treltlten, wanneer deze hier te zwaar g'
edrulkt
werden. Hertog rllll,s van Bourgolldië, wien men de oplkomst en de bloei der Nederlanden te danlken had, was steeds bedacht geweest, t
len handel matig te belasten en

de levensmiddelen laag in pri
js te houden,zooalsonwedersprekeli
jlkbleelkuitdehandelsverdragen met Engelaltd en uit de vrjheden aan buitenlandsclze ltooplieden verleend,
welke daardoor herwaarts werden gelokt, terwi
jl de zware belasting van den tienden
penning hen verwi
jderd zou houden en den ingezetenen aanleiding geven,eldersheente

1;8
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1568- trekken. De aanbouw van nieuwe vestingen kon achterwege bljven wanneer eld ont-

1576 brak, en men moest zich voor het tegenwoordjge met het welonderhouden der grensvestingen te vreden stellen. Op hetgeen de Hertog ten opzigte van eene alti
jddurende

belasting bi
jbragt, merkte men aan, dat de belastingen in de Nederlanden van ouds,
naar de omstandigheden, nu eens verlloogd, dan weder verminderd waren; ook

was het niet raadzaam het Land in vredesti
jd zoodanig uitte putten,dathet,a1ser
oorlog ontstond, niets meer ten oFer konde brengen. Het was, we1 is waar, zeer
goed, dat men de Landlieden minder belasten wilde, maar dit m oest niet geheel ten
koste van kooplieden en stedelingen geschieden; immers moest men het altaar van

St. pArLvs nietafbreken, om datvan St.PIETER op te bouwen. Eindeli
jk verwonderden zi
j zich grooteli
jks, dat de Hertog door den tienden penning uit de enkele stad
Alba zulke groote inlkomsten trok; zi
j konden nietnalaten, hem daarmede geluk te
wenschen (1).''
ALSA liet zich door deze redenen nietvan zt
jn plan afbrengen. Hi
j gelastte JrAxoz
vssvxcA op te nemen , wat de nieuwe belasting in de Nederlanden z0u opbrengen, en
beschreef,na dit onderzoek,m et overleg van den Raad van State, de Staten der oude,
aangeërfde Nederlanden, onder wellke Utrecht, Friesland en Gelderland, later aan

het huis van oostenrl
jk gekomen, nietbegrepen waren, tegen den negentienden van
Lentemaand te Brussel. Oorspronlteli
jk was zi
jn voornemen geweest aan de Staten van
e1k gewest afzonderli
jk-de bewuste lleëng voorte stellen, opdatzi
j nietmetelkander
mogten zamenspannen, geli
jk te vreezen was,wanneer zi
j vereenigd waren,Hierin was
ht
j den verleden 'omer door den krt
jg verhinderd geworden; thanswaren de wegen
te slecht om er aan te denken, en een beterjaargett
jde afte wachten, zou te veel
tjd kosten. Ht
j zou echter de Algemeene Staten slechts voor éénen dag ontbieden,
en de Koning kondeverzekerd zi
jn,dattlezaken daaranderszoudenbehandeldworden
dan voorheen; niemand zou eene klagt durven uiten,maar e1k zich toegevend toonen,

daar alle hoop op den Prins van oranje vervlogen was. Hi
j zou deze heëng meer
onder den vorm van een besluitdan van een voorstelbj de Staten tertafelbrengen.
W eldra hoopte ht
j de zaken derwi
jze te regelen, dathet nietalleen nietnoodig zoa
zi
jn uit Spanje geld te treltken, maar dat zelfs een groot gedeelte der sommen van
daargekomen,uit#cNedevlanden konden teruggegeven worden (2).
L2e1ntve. Bi
j monde van den Raadsheer bs BavxxxayuEs werden van de Algemeene Staten den
maznd honderdsten, twintigsten en tienden penning afgeëiscbt, welke twee laatste belastingen

1569 de gewone en buitengewonejaarli
jksche beden vervangen zouden. Zonderveelmoeite
(1)vlGsllcomment.p.287-291.
(2)Correspondancedepnlslpps 11,T.Il.p.46,69,70,76.
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werd in het heFen van den honderdsten penning bewilligd, maar met den tienden en 1568t

wintigsten ging hetzoo niet(1).In Ilellandstemden deEdelen en destad Dordrecltt

er schoorvoetend in toe, maarde vl
jfandere groote steden bleven vooreerstweigeren,
inzonderheid dewi
jl deze belasting den handel,de hoofdbron van 'sLandsbestaan,ten
eenenmale zou vernietigen. Zi
j verltlaarden zich echter bereid,in plaatsvan den tienden en twintigsten penning, die kortsheit
lshalveden tiendenpenninggenoemd werd, twee

jaren na het opbrengen van den tegenwoordigen,nog een honderdsten penning op te
brengen (2). De overige Staten scht
jnenzicheenigzinsrelkkeli
jlterbetoondtehebben.Althans het kwam den Hertog voor,dat de zaak wel door hen was opgenomen. Des na-

middags en den volgenden dag sprak hi
j metde afgevaardigden van elk gewestin het
bi
jzonder, om hen tot bewilliging in den tienden penning aan te sporen. Vervolgens
gelastte hi
j den Stadhouders, geene middelen te sparen, om de Staten daartoe over
te halen. Hi
j verklaarde aan eenige gewesten,dathi
j van 'sKoningsgezag gebruik zou
malten, om hen tot toestemming te dwingen, daar de Koning deze helng volstrelkt

wilde. Anderen gafhi
j te verstaan, datzi
j tevreden mogten zi
jn, hun kwali
jk gedrag,
ten ti
jde der beroerten, door den tienden penning te kunnen boeten. Sommigen
dreigde hi
j metbezetting van Spaansch kri
jgsvollkj indien zi
j weigerden. Elders weder
bezigdehi
jlkunstgrepen,om zi
jndoeltebereiken. Onderanderenperstehi
jdoortusschenkomst van BAhLz
kvxoxr
r en wolltcAaxss de bewilliging der Staten van Namelt, Ilenegottwen en Artois af, onder voorwendsel, dat deze slechts tot bewi
js zou streklken van

hunne aanhankeli
jkheid aan de zaaltdesKonings,terwi
jl de belasting voor het overige
nimmer in werlking zou gebragt worden.Verscheidene andere gewesten volgden ditvoor-

beeld,docllondermeerofminderbepalingen (5). ln Braband bewilligden de geestell
jkheid, de adel en de steden Antwerpen en 'sKertogenbosclt. Brussel en Lektvelt
bleven onverzetteli
jk bi
j hunne weigering, en ALBA verleende hun veertien dagen
van beraad, om zich bi
j de overige Leden te voegen, wiertoestemming hi
j voor volkomen aannam. Hetinlegeren van ltri
jgsvolk in de beide llalsstarligesteden,bragthaar
tot onderwerping aan 'sHertogs wil. ln Ilelland gelukte het den Stadllouder Bossu (le

vjf steden tot bewilliging over te halen,doch de statlAmsterdam lietin de Acte van
Censentaanteeltenen,datzj had bewilligd als pl
/crt
:/cpktfzjjnde. ln Zeeland waren de
Abt en de Edelen genegen, naar hetscht
jnt, om den tienden penning tegen eene andere belasting af te koopen. Middelburg en Zierilêzee gaven hunne toestemming aan
den llonderdsten en twintigsten penning onder zekere bepalingen, maar wezen den

(1)VIGLIIComment.p.291.
(2)SVAGEwAAR,D.Vl.bl.299- 302.
(3)Correspondanc'deplllslppz11,T.II.p.78,89. TIGLIIComment.p.291-294.
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1568- tienden penning als onuitvoerbaarvan de hand;zi
j waren ecllter bereid,indien de an1570
d ich m
dere ste en z
ethetgevoelen van denAbten (le Edelen vereenigden,zich daarbi
j
te voegen. In elk geval, meentlen zj, moestmen een bepaald besluitzoo lang uitstellen,tot de gevoelens der overige gewesten beltentl waren (1). Utveclttweigerde
onverwrikt in de voorgestelde belastingen te bewilligen, en bood tot afkoop hondertl

en vi
jftig duizend gulden aan. Daar nu geen besluitder Staten geldig was, ten ware
al de Leden er in toegestemd hadden, zoo was ALSA ten uiterste op Utrecltt verbolgen,

en wierp dadeljk bezettingin de stad, om de Staten totzi
jnen wiltedwingen (2).
z2
9v. Niettemin verwittigde hi
j den Koning,dat ))de zaak van den honderdsten,twintigsten
om crmaand en tienden penning was afgeloopen.. De Staten hadden er hunne toestemming aan ge-

1569 even , zonder eenige bepali
ng van ti
jd, watde beide laatstgenoemlle heëngen betrof,

zoo dat de Koning deze alti
jd zou kunnen genieten. lndien eenige van hen zwarigheden hatlden geopperf
l, was het uit vreesvoor den ondergang van den handel. Bj
t
nader overwegen , had de Hertog zelfbevonden,datdezevreesnietgeheelongegrond was;

ook stelde hi
j zich voor, de inning dier heëng in sommige punten te wi
jzigen. De
Koning moest zeer erkenteli
jk zi
jn, dat de Staten er in bewilligd hadden, wantdit
was de aanzienli
jltste bede,welke ooit onderdanen in eçns hunnen Yorsthadden toegestaan. Nu zou men voortaan uitSpanjenietmeerbehoeven geld te zenden (5).''
Nietalleen de Nederlanders,maar zelfsSpanjaarden beschouwden hetheFen van den
tienden penning als een doodsteelt voorden handelen gevolgell
jk voorde wclvaartdes
Lânds. GhAxvzxzl,z was geheel van hetzelfde gevoelen en zag beroeringen te gemoet,
indien men in deze zaak niet met tle uiterste omzigtigheid en gematigdlzeid te werk

ging. Dit belangri
jk punt ontsnapte ook geenszins aan de oplettendheitldes Konings.
Ht
j beval ALBA, hem te berigten, hoeveel de bewuste belasting zou opleveren en
welke maatregelen de Hertog genomen llad, opdat de handel er niet door leed, welke
het hoofdbestaan der Nederlanden uitmaaltte en alzoo eene zaak was van te hoog gewigt,om ernietin tevoorzien (1). AxzBA had volstrektnietwillen toestaan, datdeStaten, welke in de nieuwe belasting bewilligd hadden , in de Acte rc4 Conscnt eenige
voorwaarden zoutlen bedingen, maar hun veroorloofd, hunne tegenbedenkingen en be-

zwaren in bi
jzondere smeeltschriften bi
j hem in te dienen. Deze bezwaren werden door

(1)v.IIZITRN,Ilist.r.'sffcr/pgenè.D.lI.b1.54,55. sAklltlvzx:vAN I)sy'RINK,Noticewrle
bizième benier,p.6. 4VAG>:NAAR,D.VI.bl.302. vA: wlz: op wAGENAAR,St.Vl.bl.73,74.

(2)vIGl
-IIComment.p.294. noa,Hist.d.Act
ferd.0orl.D.1.B.V.bl.287,288.
(3)correspondancedepultlppz11,T.II.p.9J,96.
(4)Correspondancedcpllltlpps11,13.lI.p.85,88,103,104,106,109,113.
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den Raad van State en dien der Geldmiddelen zoo gewigtig bevonden, dat de Hertog1568besloot den tienden en twintigslen penning voor eene andere geldheëng te verwisse- 1576
,

len (1). De nadeelige invloed dezer belasting op tlen handel,was thans bi
jhem
aan geen twi
jfelmeer onderworpen. Hi
j overwoog met den Raad der Geldmiddelen,
welke sommen benoodigd waren: 1o. voor de gewone Landsuitgaven; 2o. voor de ver-

dediging, ingeval van vi
jandeli
jl
ten inval; 5o.ter aqossing van 'sKoningsschulden in
deze gewesten. De Raad was van gevoelen, dat twee millioen guldens voldoentle zou-

den zi
jn voor de gewone belloeften; en de Hertog, ofsclloon hi
j deze som niettoereikend oordeelde,nam erevenwelgenoegen in. ln overleg metden Raad,besloothi
j,
datmen,ingeval van vi
jandeli
jlten aanval, een tweeden honderdsten penning zou
eiscllen, en het aqossen der sclzulden voor het oogenblilt laten rusten. Eeni-

ge Staten bewilligden onmiddelli
jk in dit voorstel; anderen maalkten onaannerneli
jl
te
voorwaarden. Hierom veranderde AIZ
B.
k zi
jn plan. Hi
j verzelterde, datde Koning genegen was,hetlleffen van den tienden penning zoodanig te wi
jzigen,datditden handelnietschadeli
jlt zou zi
jn;datditechter zou afh'angen van der Staten bewilliging in
hetheFen van een tweeden honderdsten penning, in gevalvan vi
jandeli
jken inval. De
Staten vanIlenegouwen, Namen,Bijssel, bouay en orchies,boornik,Ilblland, Zee-

land, en de Geesteli
jklleid en Edelen van Braband namen daarin genoegen,maar verzochten denHertog, bi
j afzonderli
jltesmeekschriften, om in stede van dcn tienden penning,hoe gewi
jzigd oolt,'eene andere geldheëng in te voeren.AIzB& bewilligde hierin
en verklaarde,zich tevreden te zullen stellen met twee millioen guldens van de Sc#cr-

landen in hetgemeen,als afkoop van den tienden penning, in zesjaren te voldaen,
welke ti
jdruimte vervolgens tot twee jaren werd ingelkrompen. Tevens vorderde lli
j
van Braband, Ilblland, en denlteli
jk ook van de andere gewesten, in het bi
jzonder
nog afzonderli
jke opblengsten, die schoorvoetend of in het geheel niet bewilligd
werden (2). G.
RAxvzLI,E was erzeer mede ingenomen,datALBA voorloopig van het
in werking brengen des tientlen pennings had afgezien; en de Koning berustte er in,

maarwachtte eenenadereuiteenzetting van 'sHertogsbeweegredenen (5).
Ontlertusschen hatl Keizer xAxrxlLlwAx, overeenk-omstig zi
jne belofte, den Aartshertog KAREI, ter zake derNederlanden naar Spanje gezonden. Uitgestrekt was de lastbrief, in welken voorkomt, ))dat de Keizer, welke sinds Yi
jftien honderd zes en
,

(1)'
vlGsllcommod.p.294.
(2)Correspondanccdepllltlppx 11,T.lI.p.106, 112, 146. vlcsll (
Nmment.p.294,295.
wAczxAAa,D.Vl.bl.304. v. HEultx, Hist.'
p. 'sIlertogenb.D. ll.bl.55.

(3)Correspo3ldancedepllltlppx11,T.ll.p.110,111,118.
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1568- zestig herhaalde malen zoo wel bi
j den Koning alsbi
j den Hertog van Alba, ziclz
1576 tegen het regeringsstelsel,in de Nederlanden gevolgd, verlklaard had; op dringend ver-

zock der Keur- en Rl
jksvorsten, dat de Nederlaltden mogten bevrjd worden van het
dwanp'uk ontler wellt z1
j zuchtten, zaakgelastigden naar den Hertog van Alba en den
Prins van oranje gezonden had,om hen toteene wapenschorsing te bewegen;dat het
groot getal kri
jgsvollt, welk de Prins hatl bi
jeengebragt, bewees, wellt een magtige
steun ht
j in Duitscltland vond, weshalve het den Keizer onmogell
jk geweest wys,
hem in den ban te verklaren, gell
jk de Hertog van Alba gewenscht had; datde
Aartshertog het voorstel, door de Rl
jksvorsten den Keizer aangeboden, den Koning
moestmededeelen en hem trachten te bewegen,zich metoranjeop billi
jke voorwaarden
te verzoenen, de gestrengheid in het bestuur der Nederlanden door zachtmoedigheid
en goetlertierenheid te doen vervangen, aan den Keizer de zorg over te laten om

een verdrag van bevretliging en verzoening te sluiten, hetvreemde kri
jgsvolk uitde
Nederlanden terug te roepen, de gezantschappen, wcllke de Keizer aan den Hertog van

Alba en den Prinsvan'oralî
je gezonden heeft, gocd te keuren,en den Hertog te bevelen,zich inschikkeli
jltte betoonen in de onderhandelingen overeenewapenschorsing-''
De Keizer, om zi
jne tusschenkonast in de zalten der Nederlandelt te regtvaardigen,
grondtzich onder anderen daarop, datde meeste dezergewesten in leen worden gehou-

den van hem en van lletRi
jk. Aan den Aartshertog, wellte in het begin van W intermaand Vi
jftien honderd achten zestig te Madvid gekomen'en tloorden Koning dikwerften gehoor ontvangen was,werd een schrifteli
jlkantwoord terhandgesteld,waarin
wr-xps verklaarde, ))dat sinds zi
jne lkomst tot den troon, zi
jne hoofdzorg geweest
was, in al zi
jne staten hetKatholi
jlt geloofte llandhaven; dat hi
j hierin nooit overeenkomsten of wetten, welke de Heilige Roomsche Kerk aflteurde, zou gedoogen,
omdat het haar slechts toekomt te beslissen, wat tloor de geloovigen moet opgevolgd

worden, daar ditalleen waar,regtvaardig en heilig isen alti
jd zi
jn zal. De ondervinding toont daarenboven aan, hoe zeer slapheid (dissimulaciolt)in ditopzigtgevaarli
jk is, en dat zi
j de bron is geweest van den ellentligen staatin wellken de godsdienst zich bevindt. De redenen, welke de Keizerbi
jbrengt, komen hem niet van
dien aard voor, om zi
jne besluiten te wi
jzigen; hetvoorbeeld van andere Landen bewi
jst, dat hetbelang van den Staatzoo naauw verbonden ismet de handhaving der
gotlsdienst, dat noch het gezag der Vorsten, noch de éénheid onder de ontlerdanen,

noch de openbare vretle, bi
j twee verschillende godsdiensten bestaan kunnen. W at
hettuchtigen der oproerlingen betreft, vindtde Koning, dat lli
j geene gestrengheid,
maar integendeelveelgoedaardigheid en lnedeltjtlen gebruiktheeft,dewjldevoornaam:te hoofden der zamenzwering alleen zi
jn gestraft geworden. De Koning ontkent, dat
hi
j veranderingen in hetbestuur derNederlanden,ofin de wetten,handvesten enherkomsten,naar welke dezegewesten geregeerd worden,ofin degeregtsboven,stedeljke

regeringen, raadsvergaderingen en andere bedieningen gebragt heeft. De Koning heeû 156&d
157G

en Hertog van Alba totzi
jn Luitenant-, Gouverneur- en Kapitein-Generaalbenoemdj
dewi
jlht
j in hem dedaartoe gevorderdebekwaamheden erk-ende; hetheeftaltl
jd :an
den Landsvorstafgehangen,deze betreltkingen toe te vertrouwenaanwienhi
jverkoos.Hetzent
lenvanSpaanschebenden naardeSc#er/czl#e?,wasonvermjdeli
jk tertuchtiging
der oproermakers en totveiligheid desLands. Dezebenden llebben daarenboven den Vor-

sten desRi
jksofhunnen onderdanen nooit eenigleed aangedaan. Ook wilde Koning
zich vanhaarbli
jvenbedienen,zoo langhi
j ditnoodig zalachten.- W atdenPrinsvan
oranje aangaat, wiens zaak de voornaamste beweegreden van ditgezantschap schi
jnt
le zi
jn en in wiensbelang men op zoo veelaandringt,zi
jne misdaden en vergri
jpen
zt
jn zoo openbaar, dat het eene vergeefsche poging is, hem te regtvaardigen. Hi
j,
inderdaad,is de eerste bewerker der verbindtenissen, zamenspanningen,bewegingen en
oproeren ,die in de Nederlanden plaats gehad hebben; hem moeten al de rampen,na-

deelen,rooveri
jen,geweldenari
jcn en schennisvan kerken en andere wanbedri
jven,van
wellke deze gewesten hettooneelgeweestzi
jn,geweten worden.Hiermedeniettevreden,
heeft ht
j getrachtden haatvan eenige Rjksvorsten tegen den Koning op te wekken;
hl
j heefteen legerbt
jeengebragten isin de staten des Koningsgevallen.Zulke vreesseli
jke misdri
jven sluiten den weg vooralle goedertierenheid. Welkeachting dan ook
deKoning hebben mogevoorde tusschenkomstdesKeizersen derRi
jksvorsten;welke
begeerte hi
j ook koestere,om hen tevredentestellen,kanhi
j echternietbewilligenin
hun verzoek ten opzigte van dezen Prins. En wat een verdrag of eene wapenschorsing
tusschen oaAxzz en ALBA betreft, m oet de Keizer het verschil in het oog houden tus-

schen een Vorst en zi
jne oproerige leenmannen, en hoezeer hetvoorgestelde verdrag
ongepast en in stri
jd zou zi
jn met de waardigheid des Konings.'' Verscheidene andere
punten worden in dit antwoord behandeld, hetwelk den Aartshertog werd medegegeven,

welke inLentemaandMadrid,zonder gewenschten uitslag zi
jner zending,verlieten van
den Koning een geschenk van honderd duizend dultaten ontving (1). De Keizer hield
'sKoningsantwoord,voor hetgrootste get
leelte,a1sop alle reden enregtgegrond. Hi
j
traclltte hem echteruit de dwaling te brengen,alsof'sAartshertogs zending in het bt
jzonder belang van den Prins van oranje geschied ware. Zl
jn gedrag tegen dien
Vorst,en hetvoorstelder Keizerll
jke afgevaardigden onlangsop den Ri
jksdagteFrankJprf, bewezen het tegendeel. Voorts had hi
j ziclz eenige wi
jzigingen veroorloofd in
hetgeen in 'sKonings'antwoord over de godsdienst gezegd wordt, dewi
t eenige
*i
#l di

Rt
jksvorsten,welke deAugsburgschebeli
jdenisomhelsden,zoukunnen beleedigen.FzLlps
(1)correspondance de plllslppz 11,T.1l.p.43-48,54,55,61, 66--69. HoppEnlEpist.
p.208,215. Supplêmentclzr Archive: dela Jlcfdpn d'orange,p.105.
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15
16
58
76 betuigdehieroverzi
jneontevredenlzeid;ht
j begreep niet,hoedeRjksvorten zich konden ergeren,dathj hetKatholt
jk geloofbeleed (1).
Geschillen metEngeland verschaften inmiddelsden Hertog van ALSA velemoei
jeli
jkheden. Op het einde des verloopen jaars waren eenige Genuëesche schepen meteen
schat van achtmaal honderd duizend dukaten, naar de Nederlanden bestemd, door

Fransche vri
jbuitersvervolgd,in Engelsche havensbinnengeloopen. KoninginELIZABETH
nam dit geld in beslag om het in leen te houden, en gaf den eigenaren toereikenden waarborg zoo voor de hoofdsom a1s voor de rente. ALSA, bewerende, dat deze

gelden nietaan bi
jzondere personen maar den Koning van Spanje behoorden, liet terstond al de Engelschen, die zich in de Nederlanden bevonden, en hunne goederen

aantasten, en den invoer van Engelsche wollen stollbn verbieden. Op zi
jn verzoek
werd in Spanje evenzoo gehandeld. W '
ederkeerig lietELIZABETIIde schepen en koopwaren van 'sKonings ondertlanen in haar gebied in beslag nemen. Hare vri
jbuiters
bragten eene m enigte bodems op. Van veertien schepen uit Portugal, ofschoon dat

gewesttoen nog nietaan Spanje behoorde,namen zi
j er elf weg;en reeds in Grasmaand van tlit jaar bevonden zich meer dan honderd en twintig meest Nederlandsche
ltoopvaarders met een aanzienl-ijken schat aan goederen en penningen in het bezit der
Engelschen. De scheepvaart was geheel gestremd; alle verkeer met Engeland stond
stil, en de Engelschen begonnen hun handel van Antwerpen naar Kamburg te ver-

leggen. Daar het ALBA gevaarli
jlk voorlkwam , bi
j den tegenwoordigen staat van zaken in de Nederlanden, openli
jk met Engeland te brelten,trachtte hi
j door onderhandelingen zi
jn doelte bereilken, en zond den Raadsheer o'AssowvlLu derwaarts,die
echter,alsslechtsdoor een Koninlkli
jlten bewindsman afgevaardigd,geen gehoorbj de
Koningin verwerven kopde. Het was uit dien hoofde, dat AIZBA van den Koning vol-

magtontving,om in zi
jn naam metalle Vorsten te onderhandelen,.hetgeen bepaaldeli
jk op ELIZABETIIdcelde, welke verlklaard had alleen met een gezantvan den Koning
zelven in eenige onderhandeling te willen treden. De Graaf van Leicester en de

Geheimschri
jver van Staat, wlLrlAx cEclx.xz, omgekocht doorhet goud van TlloxAs
rxlsco, een Genuëesch koopman, welke op kosteu dergenen , wier goederen in Engeland waren aangeslagen,naarLonden was vertroltken ,verschaften aan clllAppxxVITELI,I,

'sllertogs gezant, gehoorbi
j de Koningin. Doch ZLIZABBTIItrachttebli
jlkbaarde zaW
op de '
lange baan te schuiven, en hare eischen waren zoo buitensporig, dat VITELI,I

in Wintermaand teruggeroepen werd (2).
(1)correspondancedepvllslprE 11,T.ll.p.92,103.
(2)ChvrespondancedeplllslppE11,T.ll.p.53,54,63,70,77,82,85,91,110,112,114,
117. LAXIItTETI Epist. p. 76 , 77 , 83, 86. VIGLII Epist. ad. HoppERvx, p. 502, 519. 'rwssls,
commelît. Lib. 1.p.145. STRAOA,de #e#p Belgico, Lib. V1l.p.419. M>lsoocE, Hist. d. guerres
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Niets echter zocht ALBA meer te vermi
den dan eene vredebreult m et Eltgeland.1568-j
.
.
157:
)Niemand,'' schreef hi
J aan den Koning, ))weet beter dan Uwe Xalestcit in welk

geldgebrek Gl
j U op dit oogenblik bevindt. Hier li
jden de inlkomsten aanmerkell
jk,
daar het Land, wegens de vroegere oorlogen, het stremmen van den handel sinds een

jaar,hetweifelendergemoederenbetrekkeli
jlt hetverleenen eeneralgellleene vergiffenis,
eneindelt
jk doorhetvertrek vaneengrootgetalonderdanen,ontzettendgeledenlzeeft(1).''
En evenwelzette hi
jzi
jn verderfeli
jk stelselvan bestuurvoort. Hi
jbezoldigde een aan- 157:
tal verkliltkers, om te weten wat er onder het volk gesproken werd, en inzondçrheid,
om de zoodanigen op te sporen, die nog eenig vermogen bezaten, ten einde hen op
den een of anderen grond in staat van beschuldiging te stellen. Het gemeen noemle

deze verspieders: zeven stuivers .
tf:#c@l,dewi
jlzi
j daags zoo veelmetbun schandeltjk
beroep verdienden. Het gedrag der geesteli
jken streltte om ,de ellende desvolksnog
ondrageli
jlkerte maken, en den wrevelte verhoogen. FaAx Lohxlzo, die hen kende,
llangt er het volgende tafereel van op: ))Eene der voornaamste oorzaken van den nood-

lottigen toestantltotwelken de gotlsdiensten de staatin de Nederlanden vervallen zi
jn,
is geweest,dat de Pastoors in de steden en op de dorpen zeer onwetcnde loondienaars

fmercenarios) zp'n,zoo zelfs, datzi
j nieteenshetonderscheid weten tusschen deKatholi
jke leer en die derKetters, en alzoo de ware leernietkunnen onderrigten ofde
valsche bestri
jden. Eenige lieden, die met abtdi
jen of proostdi
jen voorzien zi
jn, aan
welke het regt verknocht is om Pastoors te beroepen, verkiezen daartoe onwetende en
onwaardige personen. Dezen geeft men zulk een gering loon, dat ik weet, hoe zeker
ambtenaar van den Koning, aan wien de benoeming van twee Pastoors behoort, niet

meer dan twintig kroonen 'sjaarsaan elk van hen wilde geven,en omdatzi
jzichdaarmede nietwildentevreden stellen, hen wegzond,waardoordebeidedorpenlangzonderPas-

toorbleven,zoo datdekinderenbi
jdegeboortenietkondengedoopt,ofhetSakramentaan
de stervenden toegediend worden.
Een ander Pastoor wilde niet doopen , vlJr
menhet eerst overdendooppri
jsmethem waseensgeworden;en weigerde hetkind van
een arm man te doopen ,totdat de zesof zeven stuivers,welltedaarvoorgevorderd wer-

den, door een ander betaald waren. Zeker Priesterdreigde eenen vader, wanneer hi
j
hem geen drie dukaten betaalde voor een kind, welk begraven was, hi
j hetzou
laten opgraven en hem te huis zenden-'' Om zoo veelmogeli
jk de Ketteri
j te weren,
had AxaBA eenige der voornaamste Godgeleerden van Leurel, onder het voorzittersschap

de Fl. Liv. Y.p. 107 verso-, smy'
rlvotislo,Nederl. #f.
ç/.b1. 112. CAMPANA,della gtterrc di Fiandra, T. 1. p.62- 64. ci
lAppvvs, llist. t2#n. de la ptzerrc de Fl.Liv.ll.p.101. v.METEREX,
Hist.d. #c#f?rl. 00*.
1.B.111.bl.63. :oa, Hist.d.Nederl. Oorl.D.1. B. V.bl.272 277.

(1)coo'espondancedepulslpps 11,T.lI.p.115.
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11
55
67
86
- van vzouvs, te Brusselbi
jeengeroepen, om eene li
jstvan de verbodene boeken op te
maken en van de zoodanige, welke, naar de besluiten der Trentsche Kerltvergadering,

konden verbeterd worden. Hetgetalderboekdrukkeri
jen werd bepaald,en de plaatsen
*
aangewezen,waar zi
jzich vestigen mogten. Hettoezigtoverdegodsdienstigheidenzedeljlklleid derdrukkers werd aan de Bisschoppen,en overhunne kunstaan den beroemden Antwerpschen drukker PLAXTIX opgedragen. 'onderbi
jzondere goedkeuring raogt
niets in het licht gegeven worden (1). Ten einde, zoo het heette de verbroedering tusschen Nederlanders en Spanjaarden te bevorderen, werd door ALBA den Koningvoorgesteld,te Leuven eeneleerscllool(colege)voordeSpanjaarden,en te Salamanca eene voor de inboorlingen der Nederlanden op te rigten. Fzups zelf kwam het
raadzaam voor,eenen leerstoelvoorhetSpaansch aan deHoogeschoolteLeuventestichtten,

opdat die taal zich meer en meerin de Nederlanden verspreiden, en metden ti
jd de
volkstaal vervangen zoude. Later drong .
&xzBA bi
j hem aan, om hetlluwen van den
Nederlandschen Adelonderling te verhinderen (2). Hi
jen deKoning wenschten,dat
#c Nederlanden in het verbond van Landsberg opgenomen wierden, lletwelk aan de
verbindtenissen der Protestanten ten tegenwigt moest strekken, en waaroverdeRoomsch-

Katholjke Vorsten van buitscltlaltd, op uitnootliging van den Hertog van BeIjeren, te
Munchen zouden bt
jeenkomen. W aarschi
jnll
jlk om datdoelte bevorderen, gelastte #1xalps, dat hetaandeelder Nederlanden in de Rjkslasten,ten bedrage van honderd zes
en veertig duizend dukaten, zou uitbetaald worden. Xaarde Keizer verklaarde zich
tegen het opnemen der Nederlanden in het verbond van Landsberg; antlere Duitsche

Yorsten volgden zjn voorbeeld, en alde pogingen desKonings om dit te bewerken,
bleven vrucllteloos (5). Hetreedsmeermalen voorgestelde en geliefk-oosdeplan van
xxups,de Nederlanden tot een Koningri
jlk te verheFen, werd op nieuw ter bane gebragt. Hi
j zond den Hertog eene vertaling van een Lati
jnsch geschriftdoor Hovvl-.
xvs daarover opgesteld. ))Dit plan,'' voegt hi
j er bi
j, ))werd reeds ontworpen
ten ti
jde van mi
jn opontboud in de Nederlanden,maar hetkwam mi
j toen,wegensde
vele zwarighetlen , welke er zich tegen opdeden, niet raadzaam voor, er gevolg aan

te geven. De omstandigheden zi
jn thans veranderd; de inboorlingen zi
jn onderworpen,
en ik geloof stellig, dat zi
j de uitvoering ervan nietdurven betwistcn. Indien men
hen behentligli
jk konde bewegen, zelve ditvan mi
j te vragen, zou ditzeker de beste
wi
jze zi
jn (4).'' Degewigtigegebeurtenissen, welke eérlang'volgden,stelden devol(1)soR,Ilist.d.Nederl.ppA'
l.D.1.B.Y.bl.323.YIGsII,Epist.ad HoppEltux,NO.73,p.509.
(2)Corremoltdaneedepllltlpps 11,T.l1.p.87,88,111,112,126,145,183.
(3)correspondancedeplllslpps11,T.l1.p.114,118,119,128,164,167,175,178,182,207.
(4)correspondancedepulslppE11,T.lI.p.143,149.

voering van dit plan gelleel op den aclztergrond. ln llet inwendig bestuur des Lands,1568
b
1576
zoowel m et etreklking tot personen als zalten,werden onderscheidene velxnderingen en
wi
zigingen gebragt, en aan de (
Nederlandscl
ze Grootel), welkc tlen Itoning gtltt'
oasv
-j

gebleven waren, geldeli
jlke gesclzenk-en toegeltend. Niemand werd hierin rtlimer bedeeld dan l
B.
xRl,.
&.
vxoxT, van wien ALsz
t getuigtle, dat hi
j de eellige was, die zicll
alti
#
jd den Vorst getrouw betoond, en in (1e zaalk van den tienden penning goetle
noch lkwade diensten bewezen had,omdathi
j niets van staatszak-en verstond en alleelp
w lsl ))een g'
oed man te zi
jn (1).''
$I,sA. zelf ontving de onvert
leelde goedlteuring van y'
ltlps over zjne verrigtingen.
Paus
V had lael'
n, als den verdediger van lzet Katlzoli
jlt geloof, onlangs
lzoed en een eeredegen,ri
jlk met goud en edelgesteenten omzet,tengeschenlkgezontlell.
'
,

sYeltte dit den bitteren spotlust des volks op, die zich in sclzot- en schinzpschriften le

lkennen gaf,llettrotsche stantlbeeld,svellk hi
j uitheëgeschutbi
j Jenlînîngeit'
verovel'
d,
liet gieten en in llet Ikasteel van Allt
lktbel)
pen oprigten,maaltte hel'
n algelneen gehaat.
Dit beeld was op een voetstuk geplaatst, wellk op dric' steenen trappen rustte, en steltle
den Hertog levelasgroot en in volle wapenrusting voor; alleen hethoofden (1eregterarm ,

welken hi
j, als het ware, beschermend uitstrekte,waren ongetleltt;in de linkerllantl
hield hi
j den bevellaebbers stftf. Achter hena aan zjjne voetel)lag eene manneli
jlke gedaante met twee lloofden en vier ai'tnen,tlie ongetwi
jfeld,zoo alsuitde bi
jgevoegde
zinnebeelden blijlkt,den oproerigen atlel- enbtlrgerstltndn'
loestvoorstellen,terwi
jldetwee
gapende wonden boven t1e knieën dezergedaante,naarlzetschi
jnt,aanduidden,tlatllare
lkrachtverlanad &vas.ln t1e lzaltden l'
/ield zi
tj
-eel)hoorts,een btjl,een gebralkellllltulel',
en een geschrift
,,in den von'
n van eellboelk,tlenlkcli
/-lkzinspelclltleopl'
letsrelzoelksclll
-ifl
der Edelen. Jran ontler de voetei'
l stak een str*i#l
dlknods uit. Oi'
n tlen hal? lzingen de
geuzenllal) en de bedelzalk, llitAvelken laatsten slangen l
kropen. Delinkervoetvalltlen lIe1'
-

tog stond op een luonaaangezigt,waarschijnli
jlkteraanduiding,datlli
#
1
'
-deuitsverlkselenvan
de valschlzeid en 11uichelari
j der oproerlingen veri
jdeld llatl. Digtdaaronder stond,aal)
de voorzijde van lzetvoetstuk,de naam des vervaardigers:Ilel '
t?
'ck-/-%,a)lJvxoEyulxct111
-1
z
?:?-p1'c?-f/0??c/f'
tc/. Op Letgrootste vlak dezervoorzi
jdevanhetvoetstulk,wasinltopereen
.

.

*

Lati
lnsch opschrift van dezen inlloud; opgel-igt ft?r eere z,J3?,FEl
tolxuka'p -x.
x-vtREzpvAl'
rol-Eno , Ifertog 1,J'?
,Alba, opperlandroogd t/c'-Nederlantlen oîl,
tlel- Jt%?lf??/
g Fllzlps 11t't
'f?

Spani
#e,omdatJ,
t)*,degc/rpttklls/c dieilaar z.fJo?#c?? beslelt.
/ft)???'
0l#,delc0'pc0-/e??gestild,
tfc oproerlingen ,?pr#r:1'p?3,t/c godsdiensthersteld,Itetrcr//geltandll
.aaplp??'.
9/if
z??f'
/.
5.1-11st
?ct'c.
ç/?
'
r/# beep. Aan de regterzi
jde van hetvoetstuk stelde een bas-l-elief een l'
lerder
voor,well
te metzi
jne ltudde naareen woud treltt;voorllem uitverdrtjfft1edageraafl(in
(1)(Arrespti?îdanee#cpl
.ll.
lppu 11.T.11.1
.
,.136 113,223,239.
ll T
J.
:E!?
-L. a
z STrX.
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1568- het Spaanseh alba) in de gedaante van een In de wolken zwevenden engcl , met een
1576 olÜftak in de hand , verscheiden roofdieren , slangen, padden, uilen en vlcermnizen.
Daaronder las men in het Griekseh: de daqcrtuul uCliaagt liet kuuuid.

Op de linker-

zUde van het voetstuk zag men , te midden van wapentrofecn , ecn altnur ,vaarop ecn
brandoffer

IS

ontstoken met een büsehrift in het Latijn: aan den God onser cadercu ,

en lager het woord : fJodsv1"ucht.

De

geleerde

ARIAS

)IO~TA:NUS had dit beeld ontwor-

Er wordt verhaald, dat de JIertog van Aarscho! , 0[1 de vrung, wat hern van (lit

pen.

werkstuk dacht ? schertsend tegen

leide: » dat hij

hoofdcu

In

de

grUnzende

ureende te bespeuren, dat zU zieh zünden wreken , wnnncer

zu

eens weder bo\ cn

A.LBA

kwamen (1)."

Terwiil
werkte

hoe langer zoo rneer ue harten der Nedcrlanders

ALBA.

~'an

,\YILLEJ\I

Üranje , van wien hij

llU

Y"Ul

zieh verwijdcrdc ,

niets meer vrecsde , dual' dezc , naar

hU

dacht , zieh naauwelijks aan dc vervolgingen z~jller schuldeischers kondc onttrckkcn (::;'~"

onverpoosd aan de volvoering van het grootsche plan door hem ontworpeu. ·YVf'lke hedoelingen de Prins vöör Vjjftien bonderd acht en zestig ook
t~jd is

1110ge

gehad hebbcn , na dien

b1tjkbaar de verlossing der Nederlanders van het dwaugjuk der Spanjaanleu , en de

handhaving der vrijheid van Godsdienst en van ge\veteu het hoofddoel zijncr rustoluoz e

pogingen.

ZU

Aan deze zuivere beginselen in

ORA.~JE kan met reden niet worden

gei\vUfchl.

spreken zieh uit in zUne verdedigingssehriften en openlijkc verklaringen. En wil

111Cn

deze bloot als de uitvloeisels van staatkunde beschouwen , in 'welke het geulaskcrde eigci2helang zegt, wat het hart niet meent , zoo is dit onmogeljjk aan tc nemcn , wauur-er
dc Prins , na zUne terugkomst uit Franl>rUA~, in eenen vertrouweliiken , ouopgc.smukteu ,
hartelijken brief zijne misdadige gemalin uitnoodigt,

» vooral in dezen tijd ,". zegt hij,
keld ben, gelijk

»

zieh weder Lot hem te bcgeve:i,

in welken ik in zoo velc 1110eijelijkhcdcH gc·n·il,--

gij weet , en In welken niets tel' wereld mcer vertroosting aanbrengt ,

dan door zUne gade vertroost te worden en tc zien , dat zjj mct geduld het kruis
wil helpen torsehen , dat de ~\lmagLigc haren echtgcuoot heeft opgelegd, z(~lf~ voor

zaken

waarin

V(ulerlands

fc

hti

genleend

heeft , dc eere God« lc bCL'orderen cn rlc l.Tzjheicl des

(5)."

l'CrtVerven

ORANJE

\vas een grünt staaLSl.llan, een fijngeslepen

slaatkuntligc zelfs zoo men ,viI, maar \vaarorn
al~

ALn~\,

(1)
V.

vergistc zieh

STIL\DA,

)iETEnE~,

00l'SPt\

GR \.~VEI_I~E

in den Prins,

de llello Belgien, J.ih. VIi, p. -il'7.

HOr.,

Ilist. d.•Vedel'I. 001'1. ll. I il. hl. fJ7.

hlj hier gevcinsd hebbc~l?
oypr

I/ist. d.

,vien

~Yed(?rl.

nOOFT, ...Yellerl.

d. lYederl. Bel'. hl. 42.3.

(.~) COfl'espondance de PHII.IPPE

ZOll

11, T. JI. p. 131.

(3) . .4;chive:i de la, .:lIaison d' Orange, T..111. p. 327.

hU,

E\ cn

na den misluklcn

Vorl. ]). L B. V.

flisl. U. VI. hL 22,3.
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DES "-ADERLANDS.
__

2~

veldtogt In de Nederlanden , 111et een schertsend mcdelijden spreekt , en voorspelt , dnt 15681576
nooit weder het hoofd zal opheffen (1). De treurige uitslag van de krijgsonderne-

hU

mingen in Vjjftien honderd acht en zestig

ZOll

elk auder hehalvc OlL\~'JB ürltHloedigd

Nooit liet hU zieh door het ongeluk tel' neder slaan ; z~'jne zielskracht sehren

hebben.

zelfs met de gevaren te stijgen.
vermoeid bezig, om

FILIPS

Gunstigere omstundighedeu afwuchteude , was hij on-

vijanden in Duitschland , Engeland en Frankrijk te ver-

schaffen,

de Nederlanders tot verzet tegen de dwingelandi] aan tc sporen, en 111id-

delen te

heramen , om de

den

Spanjaarden te

Keurvorst van Saksen , bij wien

de noodlottige

haat tusschen

de

hU

henadeelen.

Eene vruchtelooze reis naar

niet eens ten gehoor werd toegelaten, en

Lutheranen

en

Calvinisten,

welke

vele

Duitscbe

Vorsten onverschillig, zelfs ongeziml voor de zaak der Hervormden in de Nederlon-

den maakte , konden
van

ALBA,

evenmin

hem bange

zijn

~lver verflaauwen ,

vrees vermogten

In

als

de valstrikken en lagen

te boezemen

(2) . Met den staut vun

zaken en de stemming der gelnoederen in de Nederlanden was hU door Mr.
BUIS,

pA.ULeS

Pensionaris van Leulen , welke zich , na het scheiden der Algemecnc Statenverga-

dering te Brussel , in het geheinl naar Dillenbure had hegeven, onderrigt ge,yorden.
RUIS

vertoefde slcchts een etmaal

bti

den Prins, maar bleef sinds dien tijd met hern in

hriefwisseling met voorkennis der Heeren van Z1Vl~eten en Kalslagen (5).
Het was misschien op raad van den Admiraal

DE, COLIGNY,

dat ORA~JE besloot het

geluk der ,vapenen, welk hem te lande niet gunstig was ge,veest, tel' zee te beproeven

H~i

(4).

kon te eer hieraan gevolg geven, daar er reeds eene niet onaanzienlijke

scheepsmagt bestond , welke htj moest trachten aan ztjne zaak dienstbaar te maken.
Sinds eenige jaren hadden uitge,vekene of van have en erf ve~jaagde Edelen, burgers
en landlieden de zee tot toevlugtsoord gekozen.

De Vlamingers , Hollanders, Zeeuwen

en Friezen hadden van de vroegste eeuwen af haar hevaren , zoo wel

0111

buit op de

vtjanden te behalen en de vreemde kapers van de kusten te weren, als om te visschen
en handel te drijven,

Thans zworven deze ballingen en vlugtelingen als zeeschuimers

rond , op eigen gezag kapende en land en zee onveilig maleende.

Trouwens , arm en

herooid bleef hun wel geene andere keuze over dan rooven, zoo zU niet wilden doodhongeren of onder het zwaard des heuls omkomen. Btj de zucht voor zelfbehoud, voegde
zieh de

wraak over de verdrukking hun zelven of hunnen vrienden en hloedverwanten

aangedaan.

Bovenal verbitterd op de Roornsehe Geestelijkheid, "Tier zedelooshcid en

(1) Correspondauce dc

PUll.IPPE

Ir, T. 11. p. 52, 71, 75.

Arcluues
J)Jaison d'Orange
d)Oranqe,'1'
'1'.111.
p. 317-319,332.
Z(2)Archives
do dc
In IIIlifaison
.Hi
. x.317-319,
332 . A Supplenumtau» Arcldies. p.
(3)

BOR,

(4) v.

Hist. d. Nederl. Uorl. D. 1. ß. Y. bI. 2cl9.

l\JF.TERE~,

iu«.

d. lVederl. Orwl. ß. lII. hl. 59.

107-110,

z#
ktv(a
-'
-j.
;.a
j.
1.ju
*
71
%-%
L:x
k-' (it
j.
a$>(.;.
I)
jjE j.
j.
L,
-z
I
Nj
Lk
%w
'
1568 vervolgzucht tot deze Arerbitterino
erelplltkio
e- te '
vecl aanleidinu
o ta
iat
en
>- onf
naven, r
ot
1576 .
j .

bj voorteul ljujlu: strooptogten tegen kerken en klooslers, zetten I'
nonnilten
priesters op zsvaar losgeld, nadat zi
j laul) spotlust(,1)naoedwil1
):111hen gelkoeltl 11atldell, en verdeelden onderling den buit, die gewoonli
jlk in overdaad en loszillniglleid vcrspild werd. Doch niet allecll de Geesteli
jkel), maar ook flie ingezetencn,
wien het onmogeli
jk was hetvaderlantlte verlaten, siddcrdert veor deze ruwe gaslen,
die allen , welke in het Lantl gebleven waren, als aanllangers van :.
1-=t en Apmc 1'
)cschouwden, tegen oellte zi
jh
,et zAvaard getrol
tken lladtlen. (7veralwaar z#
i
j voet :
tan
wal zettetlen, op l'e.
rel,, -.
1.lnel
vand, de Friesclle kllstell,blevell t1e sporell achter
hllnne rooveri
jen en verwoestingen.HoewelSpalt
jeeenegeregeldeoorlogsvlootbezat,wcrtl
naauweli
jks eenige achtop hen geslagen,en door dezeonverlklaarbarezorgelooslleid u'ies
hunne magtderwi
jze aan,dat zi
j eintlelijlk zelfsde Spaansche vloten trotstaertlen en os-crwonnen. Deze zeesclluil
zlers, W atel-ugelzzen gelloen:d,Avarell eene vcreeniging ofvet'lcer
'

zamenvloei
jing van zeer ongeli
jltsoortige lietlen. 'ekerwaren de meesten Netltalw
l:
Andtar.'
c,
#
at
ert
r
e
uzen
c
0inzonderheidFriezen,die de eersten en steeds l
'
let I
aalri
jkste onder t1(!
t.y
&
C,lscltt-lt, ISI.
anweestzi
jn. Doch erbevondenziclzbi
j hellook Oost-r'riezell,Schotten,Enac
schen,Deenen,Luikerwalen,aangespoord dool
- begeerte naarbuitofTvrolttegcl)de Span-

A
M
iaarden.Edelen '
van olltle en aarlzienli
#
jke geslachten en i11denlkri
jgervaren;1
4*
.
1ndelatïrs,
burgers, ambachtslieden en landbollwers geheel ongeoefentl ten oorlog; vlugtelingen,
ontkomen aan de nederlagen van JAx '
?c?? Jfarpi.
r, vlxzl-xevs, Graaf L()I)c-o-IJ1k.en tl
.tatl

mislukten kri
jgstogt van OIt&XJE; mannen, die llunne tlierbaarste bctrekkingen door
beulshanden laadtlen zien ombrengen en zelve ter naauwernood daaraall ontsnaptwart-ll,

gloei
jende van woede en wraaltzucht;bezadigde en regtschapene lieden,die nietsnlcer
betreurden dan totzulk eene levenswi
jze get
lrongen te zi
jn;vervolgden om dengclouve
of om lzunne schulden; losbandigen en woestaards, slouten dapper, maarzondel-tucllt,
opperhoofden noch vrienflen of bondgenooten eerbiedigclldc, slechts aangellitst tlt'ar
wanhoop, roof- en wraaltzllcllt; deze allen vormden de zeldzaamste menschenvereclliGing,welke misschien ooit bestaan heeft, maar die den gronflslag zou lcggen van -l,
>
7t
?-

d'
ez-land.
gvri
jlleid (1).
Er is verhaald, dat door GraafI-onli
avlzzt van x'
Ak.
$
-$
.
tl'
?
,
/, ti
jdens zi
jn togtin G1.(t'
I,
'?tflel-land, reeds lastbrievcn ter zee, in naaln desPrinsen van oranje, aan JAx .
<.
rELs,
welke zich metsoxov verecnigde,gegeven wertlen (2). I'
Ietschi
jnt,datzelfsvroeger
V'atergeuzen in zee gestolten, en zi
j die zeeroovels geweest zi
jn, om Avier landing te beletten, in Oogstmaand vt'n Vi
jftiel' bonderd zeven en zestig eenige bus(1) v .

GRONINGEN ,

Gesch . d . Watery . bi . 17-24 , 34-38

(2)Ziehicrvoor,bl.80.

D ES V A 1)ER L 1 N 1)S.
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,
el gebragt, en oorlogsscllepen uitgerust 35';
1-1568sen op verscheidene torens van #c?l B1'i
h
1576
a
d
t
l
u
s
z
k
a
al
z
J
f
e
de
nt
bl
t
'
l
v
e
n
a
nde
r
e
Woor
dren. In Grasmaand van lzet 3'
olgende jaar
*@
Flieslaltd bedacht te zJ.Jn.
Hollandsche stedel' bevolen, tegen een overvltl
Ook de dorpen
kvaterland werden van het gevaar verwitt
igtl (1). T-&.MM>;,de

broeder,en s-oux.
s, de zoon van ,.x xssss, soxxs usvvrxox, waarschi
jnli
jk met
zi
J-n twee zonen, orco en rtco, JELLE of JELTE Elusxk, IIERO 110TT1>G..
*, oorw E
Gz-lxs, '
BrzzBE szoEans e11 antlere Friezen ;zz
kx BaoEclt een Amsterdamlner, e1) Jonkhcer VUI-LEAI vAx rLols, ezegd '
razsluowo, een Brielenaar, waren de eersten bG(*weest, wellte op hunne lkoslen eenige gewapende vaartuigen hadden bi
jeengeblagt,op
-

welke ))t1e eerstelingen der natlerende vri
jheid,onder veelmoeite en bezwaren,werden aangelkweekt-'' Sinds tle nederlaag van GraafIuooEe
urzzltbi
j Jelnntitlgen,en den
ongelulkk-igen togt van oaixzE was hul
z getal sterk toegelaomen ,daar nu tlen llitgewekenen geen andere weg overbleef tlan de zee. Ondersclzeidene mannen van oorlog en
vlugtelingen, die ziclz in de aangrenzende gewesten van Nederland ophieldel
a,hadden

zich te E//7/
?t/c,
?l bi
j hen gevoegd. Den vi
jftienden van Oogstmaand Vi
jftien honderd negel' en zestig was tloor den Notaris

cooztxllElt'
r een verdrag opgesteld en

geteekend, waarbi
j ALBRECI.
I'
I- t'an, f.#??'
lp?l# ratt Jfcrcç/cfzl, L-&.xcELor valt Brederode,
caxsplxus ralt s'p//?rz/,
ppc, SIEIT
XERT valEssz, BkltToLv Exrzxs valt J'fetttlteda en JEI-IZE

Ex-s'
3It zich plegtig velbonden, den vi
jand te water en te land te benatleelen, en al
hunne goederen,lt
jf en leven op te zetten )totafbreck, vernielinglze en anulacie van
den Ducq de Alba metsynen bloidigheadlzerenten,om (in de2
Yt?#co-/t
'
flà#c/llwetlerin
te voiren het waeraftiglze woert Goedes, ende dat oueralle te doen predicken en alzoe
weder te mogen gl
zenieten onzen vaders landen ende vryheden, daer wyaltansbalinglle

;tfz)'n.'' De eene helft van den gerqaakten buit zou zi
jn terbesclzikkingvandenPl-ins
van orall
je,de andere lzelftten behoevederschippers,bootsliedenenlandslknechten(;).
Uit dit merk-waardig stulk bli
jlkt,tlat oltAxzE toen reeds k-aapbrieven ter zee uitgevaardigd had. Kort daarna wertlen deze oolt gegeven aan Aoltlzttw vAx zAvlzrsx, >-aE1)uRlx., en missclaien ook NA-ILLEA vtx oohl:, de Bourgontlische Baron os voxr
rlpAxacox,
wvxxzLEix vAx IxslzE, een Gentsch Edelman, o'
lxoLxA.
s RrvcllAvsR, AoRIA.&.
x xsxxlxcx.,
DIRK VAN BREMEN , KORNELIS GEERLOFS ROOBOL , JAN KLAASZOON SPIEGEL , DIRK DUIVEL y

z.
&> vAx TRolzE en verscheidene anderen wier getalvan ti
jd totti
jd au wies, zoodat
zi
j weldra eene vloot van tusschen de vi
jftig en zestig zeilen bi
#jeen hadden. Oni
ler
hunne schepen, grootendeels genomen of gekochte koopvaal'ders,zoo veelmogeli
jk tot
kaapvaart gewapend, komen xooral de j'lie- of Vliescbe ltlple'l i1) aanmerking, waltr-

(1)v.GnoylytkEx,Gesch.#.%Yatelg.b1.29,30,386.
(2)'
rrwal'
zlt,Verb.d.Edelen,St.1V.b1.276. 278.

1i.
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15
16
58
76 schi
jnli
'
jk dus genoemd naar /?,
c/ Vlie, de plaats waar zi
'
jgebouwd werden,ofliever
van waar ze uitvoeren. Hel
,waren schepen met twee masten, luetende van veertig tot

laondertl veertig ton, l'
net zes tot twîntig i
jzeren stulklkel) geschut9en vi
jftig tottsvee
lzonderd lkoppen benzand, Later, bi
j tlen nzeer binnenlandscl
aen oorlog, bezigden zi
-i
galei
jell,roeischepen laag van boord en vallverschillende grootte,op de Zllidel'zee en
Haa'
1.le1î2,
1l)e1-1î'
îee1'
.,en baardsen,jagten, boeijers en (
lergeli
jlte lkleine vaartuigen op de
stroonaen en rivieren. '
llcla bevelhebbersAverd verboden ))aan de steden, plaatsen of in-

g'
ezetenelz van lqel,Rooiztsele Ri
jlk, k'ltffelaîld, /
-)c??ta???t?rJ:c??,Ztvedelt
,, #>9-f'
l??/'
rr?
.
j/g,a1s
ook aa'). ienaand , Avellte Gods svoord

'sPrinsen ilelangen behartigde, eenig nadeel

brellgen-'' ApaI&&x o'
s BsRouEs,gewoonli
jlt v..x BsaoEx genoelntl,een Henegouwsch Edelmall, Ridder, Heer van l4olllaht en t)
b/?,
c???, wellte l'
uet zi
jn broeder
Izovlsdezaalkvan oR.
&.
l,
Js olzzllelsde,Averd tot.
kdmiraalbenoelnd (1).
Over l
ael, l'
egt van olttwlls olz) lkaapbrieven ter zee uit te geven, en in llet geheel,

ona oorlog te voeren isveelgetwist. Eenigen olltkennen,tlatlai
jdatregtbezat,desl'i
-il
hi
j in geen der Akdel'lae
zldettde opperste lnagtuitoefende; allderen tlaarentegen bewercn,dat hi
s onafhanlkeli
k Vorst van llet prinsdona (zl-alqle, daartoe evenzeer gewet#i
F al
Ai
#l

tigd was als rzl-ll:s

Hoe tlit zi
j,eenige '
Watergeuzell,wellkedenAnasterdananzersin

llanden gevallen waren,werden als zeeroovers opellli
lkgeregt,endenwalklkerensclzeejls.j

bevelhebbel.J&.
x BRor
uclt.vallAlî'
tslerdaltttroftellaltlbttl-flhetzelfde1ot(5). Ondertusschen begonnen nu llullne hantlelingen een l'
neerg'
eregeldaanzienteIkri
.j
gen.Hunnesclzelael)

vonden eene veilige schuilplaats il1 llocltelle, waar de vri
jbuiters derHugenooten in
zee staken en Loox'
o-l,
lx. ralt Akççtzlf l
zet toezigthad over de zeenaagt der Geuzen , in

wellke coLloxv's broeder,opEr I)E cux.
vlLLow,geen geringbelangstelde.éelfshaddenzi
j
vri
jheid,in de lzavens.van Il
-l-atllêri
.
l'
I.-binnen te vallell,hunnen buit te gelde temakel)
en liunne scbepen

Italfaten. Oolk de Engelsclze havens stonden voor llen open, en

hier rusttel)zi
j in Herfstnaaand Vi
#
i
Fftiellhonderd negen en zestig eene vloot uit,welke
onder bevel van poluualx weldra in zee stalt. Door een geweldigen storm , well
te t!hee

(1)Bon- Ilisl. t
/.5%t(Iet.I.f?f
??.
/..
1).l.13.à-.1:1.289. v.4IETEnES,IIis.
l.#.i
hr
edeî-l.tkp?/.11,ill.
I,165.verso. 5'c??/t???f?
t;
'? tyt'
f1
.
1
,A.
I-a.
,
t, bl. 243 ,246. Hoolzl
-, sTederl. Ilisl.11-$-.1)1.218. v.(;R9sIXI
JE:, tles(>lt. #. jqktlerg.b1.33,37 .38, 76 ,388,401.

(2)v.XETZREN.f/?
'.
$.
/.#.ATc#c?-/.00rl.B.111.b1.65 vcrso. uool-'
r,5T
(.
'derl.Hist.B.Y.I,1.218.
Vgl.Leveît k?ff0?
,Avll-I,El
u I,l). Il. b1. 160 164. AvlG>:y.
4..
&lt,D. :-1.b1.310.

(3) xcrI!nr
-x,Ilist.#.sret
lerl.0p?./.B.111.b1.65 verso. Avwt
inxxllt.D.5-1.b1.31(). 57gl.
Iuettb?t '
?
.
'c?? Avllul
-l.
:u 1. (
1.
).ll.bl.161. Aran Maar '
wetàt sll
-nllt
rllzx,D..
A:I.1)1.117, datJ.
k5' llttlllcx
dotll
./
1f
? llanxburp
lf
el'
sontlloold thi
%
i
#zt-j
%r
Jtverkeerdeli
.
.
jkopgellangcn)Merti,nictolndatrnendctltroltth-

Ju'slht-voezdlpeid ofl'
tagtttp
toollogs-oc-rcltontkendc,maaronldatI
lltastlxzi
j11.lastlaricl-hvastt-lp
uitt
-ll
gQt
pl
lt:t11.@
'
)
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flagen e1z drie nachten aanhield, genoodzaakt llet J-/d
-t
? binnell te loopel), vielell ltun 1568
tsvee vlooten van zestig en veertig scllepen, llit tle ooslzee lzaar xjiitslet.tlant bestelutl, 1576

in hantlen, welke zij op losgeld stelden. De lkcrfststornaen verf
lt-evelz llen van tle
Noord-llollandsclle en Friesche lvusten, langs lvelke zi
j eell ti
t
'
-d lallg gel
l
trtll
-stel1 de
beAvoners nael,schrik en vrees vervultl hatlden. Nu stevenden zi
- naar t/c f?ettts en bej
v

proefden een aallslag op llelj'
zi
e
jl, doch l)E aoBtz'
l
!s, later Statllzoutlel' '
vltn lh-ieslaittl,
ver#
'
ijdelde dit plan,waarop zi
-i zicll tleels naar de Engelsclae llavens, tleels naar
tle eilallden z-j.
lîleltltttl en lkl-scltellillg begaven, Avellke z#
lj in bezit Illtnlell e11
llullnen buit sleepten. s-antlaar llit hieldell z,ijvt
lolztl l'b-t
-estttltf/ i1 gestadige 0111-11st,
ondanlts (le lkraclltige nlaatregelen van I
toulzEs,om dit te beletten: Onder antleren vie-

len zijdes nachts iI1de grieteni
-j
- A'an I)E xIx'
1'zE,den broeder van vlosïus,el1 staken er ltet l
tlooster i'
Jrccg'
t/, lla llet gepltlntlerd te l'ebben, in den brand. ilet schi
jnt,
#

tlatzi
jinzonderlleitlopvlot-lcs verbittert
l Tvaren. '
wienshuis teZl
.
licltelt'
t,llabi
jLct
?utt'tkk-(Iett, te naauwernood, tloor de zorg van os ltoslk
'
l!s, voot.11unne aanvallell svertl beveidi
e
z
i
cl
l
met
z
ev
e
nt
i
en
scllepen aan den 11101111 tlet'ljnettt.
g
liotl (1). Dltar ootzu-xlx,
opllield, lallgs tle Friesclle lkust stroopte, wapende, op last vall ALBA, de Graaf vall
sossc twaalfscllepen te -s.
llèst
'eî-tltltlten olsltostzEs acllt of tiell vaarttligen te (
j1?/?#dt
-p!
/t
?//,

ol
'
n lteltz te vertlri
jven. 1letslecllte Aveder '
verlzindek
-de htln tlen vl
vjl
tnd slag te leveren,
die trouAvens, op lzet 1lerigt dezer toerusting, l'
net zoo veel overllaasting dt) zee ltoos,

dat lzi
'#
i b*
ii
Fn
a zi
##
i
'n
e kj.t
/e
llect
le vlootverloor en slechts vi
'-'i
fsclle:llellreflde. Drie '
val,zi
'j
ne LentcM
f
)'
rootste botlelusnaeteeniy
o'y
oesclzut en kri
.jy
osvoorraad werdell opgtlbragt, el) tle zevenln1a5ag
nqj
tl.
overi>
tre velbran(l(2). Xaar de getui>o'enisvan nosuall-aan tlen P1-1
-ns van f
.
?t-ait
je, '
was
.
.

-

alleen llet Atlntiraalschip luet drie ktndere groole vaal-tuigen, lloor tle zorg'elooslzeill,

tlrollkensclzap en ttlclltelooslleillderlnaoschappen velloren geg'
aan (3). De Pm-ns,zooon'
z tleze ongeregel
-dlaetlen, ltls onl llet hveg'
bli
.
jvclz valz zi
.jlll'andeel1
-1) dellbuit1
zontl zijnen gel
uagtigde Jolla.x sctslus naar ooslltvx te F1zîllltl
telt. llnnlers 4.
1cts de oorsllrolllkelt
'jke betloell
-ng van oztz
kxa'
s naetde '
Nssatergeuzen geoeest, doornzitldell
'
lulli
aer
rooveri
jen aall g'
elden te gelalxel), zoo n
'oog lloodig totol1(lersteuning zi
*#i
ner pogiilgell,
.

el1 tot t
lat eintle hatl11i
jbevolt-ll, tlr
tt1'
:ta
-1
;derdctleelvaltden btlii
:aalllaelzzl'
noestAvoalen uit..

ekeerd (4)
-. Bkslvs kon evennaill llol-llAlx bewegc.n, svetlernaCtr tlevloot terug te
(l)x'
blcltives (le/t
zllttisott#'orange, 1'.111.1).376,401. v1()I-IIEpi%
'
i.Ao.69-74),87,:9,
9(), t
J3 ,9J,98, 132 , 188. Bolt, Ilist.t/.A'
redell. t/pr/.1J. 1
..B. '
$-. bl.2yp.v.tlnoxlyt
il
s
-x, Geseh.
(l. $î/'
f/t?).
#.1)1.40 4.
i,46, 4'
7,48.

(w
9)(il
irl-espt
llldalzcedepull-lppu1.l,11.11.p.l24. Vgl.vlGl-llEjlist.Nc.'
;.
1.p.599.
(3)-bî.
(.hit'
es(leff'
t,'
lft'
f
z?
kp3?
,d-t
.
??-/7??gc,T.111.p.3413.
(4)

BOR ,

1/ i st. d. Yederl. Ooul. P . T. B . V . hi . 2 4 .

1568- keerel,, a1s om reltenschap af te leggen. Nu Merd lli
k
l
-naar I*
)?
-//c)lI1/r# bijden Prins
1576
ontbotlen, tloclz bragt niets mede van den aanzienl
i
#jken lospri
jsderhonderd veroverde
ltoopvaarders. OzttxzE, wellke on'
t dien t-ijd zjn bestel
ll,
lisrai
ltllt-nbehoevevanlaetgroote

doel, dat lli
j beoogde, verltoclzt had (1), moest het diep grieven, datNederlanders
roelteloos scllatten verspilden, welke latj
-naetzooveelallgstAvachtte en ter gunstevande
Nederlanderswenschte aan tewenden (2). Doruxlx vertrolk naar Eltflelaltd, geraakte
er, denkeli
jk 01) oakxlE's verzoelt, in hechtenis eI) werd van lletbevelontzet (5).
l-li
#
j
.wasook de nlan niet,ona 'sPrinsel) oogl
azerlken te verwezenli
jlten. lleln ontbralten
naoed noch trouw , lnaar te3) eencnmale laet beleid en (le beltwaamheid, een ongeregelden lloop
beheerscllen. Hi
' was zeenaan noch lkri
l
-gsbevellzebber, naaar dajàper
-j
%f

soldaat. Onder den naam van o'ozllza
tzx lkonathi
j voor ontlel-(le voornaamste bewerkers
en eerste onderleelkenaars val) llet Yerbond tler Edelen, wier zamenlkomsten te Itl-edq

en lloo'
qslsateillzt
j bi
#
jwoonde (1). ATa zj
#n ontslag,vertrok lli
@
jnaarlînl-t'
l,
nli'
l-j
w
jlê,tlotlll
'
bleef der zaalk van oltixzs getrouw, voorwellke hi
j in Vi#
jftien hondertl twee en zeventig, naet eenig kri
#
'
jgsvollk tot ontzetvan ,
Bel-gell,?81Ilell
,egolltreltopgetrokken, het
leven liet. Toen hi
#
i t1e vloot verlaten 11a(l, werd laet opperbevel,bi
j voorraad,zi
-p
-'
t
lnl-oeder Lovls aanbevolen. Onder dezen nanz (le bandeloosheifl der Avatergeuzen llantl
over hand toe. Ilunne scllepen,l'
net de ltapers vall tle llugenooten, bcdelkten tle zt
ae
Oost-Friesclle stranden tot bi
j
-lza in de Spaansclle wateren, en roofden sveg wal
.
#

llen ontmoette, onverschillig of lzet vriend of vi
jand belloorde. De bevelhebbers 1)eproefden vruchteloos tucht en regel onder hen te handhaven ; velen werden soms de
slagtoflbrs dezer Ilogingen. Niet alleen de ltusten el) zeehavens, naaar ook de binllelllandell stonden bloot voor hun geweld qn roofztlcht. ln .
lh.ieslatld waagde het niemantl, flie A/oor Spaanschgezintl gehoutlez) 4A'er(l, zicll op llet platle land te vertoollel).
V-aptlscl/i
-lali
l
-lt stondell zi
j
-altlaar in verbontl n'
j
leteene belltle roovers, die door lzet =P#
#
#'
t.
heele gesvest stroogtelz el
)moorddela, terwi
#
jl(le soltlatel)van soslaEs, :4rellke de inwoners lnoesten bescllernaen, niet betaald yvortlende, llet lalld aflîepell, en uit de lluiqliedell de derde lnalz ten oorlog werd opgeroepen. On1 aan tle ongeregeldheden llel'
Avatergetlzen perlten te stellen, wertl een mal' van naoefl en belk'itl gevort
lerd. OsAxJ>:

vond dien in t
'
vvzsïzAll I)yivlEwxl!s, Heer van Lll,
zîtlll-o.
b
., uit een aallzienli
jk geslacllt i))
Artoisontsproten. Xet zi
jn broeder Evsr-xcuE had hh
:#het YerbolttlderEdelenondertee-

(1)A-rclil
,
t'e.
qde/J .4ftz?
'
,
s/
9/?#'P?-t??:c:T.11!.p.358.
(2)v.Gaozlyoz:
ç,(Iesch.d.MW/t
p.
g.b1.49.
(3) sox, list. d . Nederl. OorI. B. I . B . % . hi . 290 .

(4)Alg.flp:c/?.#.jklderl.1).1!.wSt.15-.b1.202,222.
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kend, en ziclzhoogstwaarsclli
jnli
jk reedsterzee bi
j de'Watergeuzen verdiensteli
'
i
#k ge-1568maakt(1). Hi
l werd doordenPrinstotoverslee'
nAWAf/c?.
z?-Generaaldergeheelevlootaan- 1576
gesteld. Zi
jn lastbrief,den tienden van OogstmaandVi
jftienhontlerdzcventiggeteeltend,
hieldin,dathi
jalleenALBAendiensaanhangers,alsverstoordersenvijandenvandengemee.

.

nen vrede en welvaart, had te beoorlogen en te benatleelen. Den scheepsbevellzebbersen

anderenzeeliedenwertl,in eene bi
jzondere aanschri
jving,gehoorzaamheid en tuclatten
ernstigste op het hart gedrukt. De schepen moesten zicl
z, tot onderlinge hulp, bi
j
ellkander houden, en de bootslieden zoowel als de bevelhebbers den eetl aieggen. Een
t
lerde van den veroverden buit zou tlen Prins, een dertle tlen Kapiteinen tot onderhoud der schepen en voor levensmitldelen, en het laatste derde aal)hetlkri
.j
gs-enboots-

volk toebehooren; doch een tiende van llet geheelzou hetaandeel zi
jn van den Adnairaal. Tot bevordering 4,all g'
odsdienstzin en zedeli
jkheitl, nloest zich op elk schip
een Predilkant bevinden ,

Iliernand m ogt iI1 dienst genomen worden ,die ter kwader

naanzen faam stond,ofdoor hetgeregtwasgestraftgeworden (2).
ln hetbegin desverleden jaarswas er wetler spralte geweestvan 'sKonings vertrek
naar de Nederlaltdett,laetgeen oltxxvl
llzlzz ten hoogste had goedgelkeurd. &LBA daarentegen beschouwde 'sVorstel) lkomst a1s geheel overbodig, daar de Ak#cr/c'l#c4, naar

zi
jne meening, nu geheel van fle willekeur des Konings afllingen, en voortaan uit
L
Vadrid kolldel'
'
lgeregeerd' wortlezl (5). Ondertusschen verkeerde hi
#
jin grootgeldgebrek om de Duitscl
ze benden te voldoen, en driemaal Ilonderd duizend kroonen, tot

dat einde uitSpatq'egezollden,waren op verrena niettoereikend (1). Doorhetniet
bewilligen vall eenige Statelz il1 de afzonderli
ike opbrengsten, werd deze zaak in de
##
gewesten , wellke er in toegestemd lladden, ook op den achtergrond gescl
aoven. lnzon-

derheid haperde het geweldig in het.slicbl. ALBA'S k-ri
jgsvolk, vier en twintig honderd man van de Lombardische afdeeling, btjtle geesteli
jken zoo welalsbtide burgers ingelegerd, bedreel'veel moedwil in de stad Utreekl, wellte wekeli
t@iks aan e1k
dier soldaten een gulden m oest uitkeeren. De Staten van het gewest echter volharddetz
bi
'hunne weigering in tle voorgestelde belastingen, op grond van hun onverm ogen; en
*q

de geesteli
jlklzeid toonde aan, dat hethaar, in gevolge 'sPausen Bulle in fbt
?gltl.
1/pmini, niet geoorloofd was, buiten pauseli
4
i
#lt verlofe
.
'in eenitze wereldli
*j
lke belasting op
kerk-eli
t
jke goederen le '
bewilligen. ALBA was hierover ten hoogste verbolgen. llaar
.

(1)v.unoylwtlcx,f
.
2esch,.d.WW/tvrg.bl.143 145.50 57,230,2,
31.
(2)llf
)u,Ilist.d.A'ederl.t?f?A.
/.1).l.i.
1.$'.1.
,1.323,324. N-to,.l.v.cltfyylytxy:x, (lesch..#. W aterg.
bl.57

0.

(3) Comespondance de

PHILIPPE

11 , T. II . p . G5 ,

(4)(Arrespondancedeplll
zlpps 11.'
1'.l1.p.121.
11 DEEL. t; STUK.
.
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w

156> met voorlkennis van den Geheimen Raad onlangs de bewuste Bulle in drult was ver1576
.
.
s j
schenen, wees hi
l den geheimschri
lver van dien aat,ss sx vosss, welke den verlof,

briefdaartoe geteekend had,zi
jne woning tothechtenis aan,en schorste llem een geheeljaar in zi
jne betrekking. De Staten van Utreclttwarellom dien ti
#l
#
'd ter verantwoording,zoo hetheette,wegenshet gebeurde in Vi
jftien honderd zes enzestig,voor
den Bloedraad gedaagd, maar eigenli
jlt, om hen door bedreigingen en slinltsche middelen totbewilliging in de vereischte schatting te dwingen.Voornameli
jk beschuldigde
men hen, dat zi
j zich te iaauw tegen de Onroomschen gedragen, en de beroerten
gedoogtlhadden,wellte zi
j met geweld moesten beletlzebben.Hetantwoord was,))dat
zi
j alleen dan bi
#
.
i
#eenkwamen'
, wanneer zi
u
i bi
#
.
i
#zonderli
jk daartoe beschreven waren en er
9

.

7

over geltlzaken moest beraadslaagd worden. Het stillen der beroerten was, naar hun

gevoelen, zliet Ilunne maar 'sKoningszaak-of die vau zi
jnen Stadhoutler.'' De Regering der stad Utl-ecltlvoerde inzontlerheid aan, ))tlat zi
j (le bevelen der tandvoogdes,
met betrelklting tot de Onroomschen,stipteli
jlt had opgevolgd-'' Zelfs Spaanschgezinden oordeelden , dat de stad wegens haar gedrag tegen OR-&XJE en BREOEROOE lof

verdiende. Doch dit allesbaatte niets bi
j ALBA. Door den Bloedraad werd tegen het
Sticht het volgende vonnis gewezen: ))De vi
jf Kapittels van Utreclti, de Edelen en
steden l7/rcc/?/,a4
'mersjbork, k'
Vijlêbjj .
/.
?k
z
f'
ur.
$'
/c#c en Rltenen worden vervallen verklaard
van het voorregt ler Statenvergadering te verschi
jnen, tot de Koning in deze anders
zal bevolen hebben. De stad Ulrecht heeft bovendien al l
aare voorregten verbeurd, en

al hare voordeelen en inlkomsten zi
jn aan den Koning vervallen-'' De burgers van
Utrechi e
chter beriepen zich van dit vonnis op den Koning zelven, en zondentlenDeken
j.

van St.Pieter naar Spalqje,om hunne zaalk te bepleiten.Wiettemin traclltte menAIUBA,
well
ke den V-ethoudets van Utrecltt toestond, vooreerstin hun ambtte bli
jven, maar
het Hof verbood eene Statenvergadering te beleggen, tot verzoening te bewcgen. ln

stede van lzonderd en vi
jftig, bood men honderd twee en zestig en eindeli
jk honderd
en tachtig dtlizend gulden aan ,den Hertog voorhoudende, dat het Stichttot#cNieuwe

Nederlandeltbelzoorde,van welke hi
j aan Gelderland de belasting van dentienden penning voor vi
jf maal honderd duizend, Friesland voor honderd acht en twintig duizend, overijssel en brelttlte voor vier en negentig tluizend, Groningetten de ommeIczl#ezl voor zestig duizend gulden, en Lingen voor tien duizend ri
jkdaalders, veroorloofd had af te koopen. ALBA echter verklaarde willelteurig,zonder eenig bewjsbi
j
te brengen,tlat Utrechttotde oude ofAangeërfdeNederlandettbehoorde (1). Trou(1)vxuLllEpist.ad.noppnnux,p.507,508,509,547,571. VIGI-IICûmment.p.292.HARAEUS,
hnnal. Wrttl. T. 111.p.106, 107. B0R,llist. d. Nederl. pprl. D. 1.B.V.bl.310,318 ,326.
HnOFT,Nedert.Hist.B.V.bl.207,212.B.Vl.b1.215. v. METEREN, Hist.d.Ae#erl.00rl.B.lV.
b1.69. v.HAssEs'
r,Stukk.w.d.Yaderl.Ilist.D.II.bl.9,16,20,21.

DES V ADERLAN
t D sn.
wens, het onderscheid maken tusschen oude- en Nieuwe Nederlanden was op zich zelf1568reeds willekeurig, onregtvaardig, en tevens onverklaarbaar, daar llet toch in hetbelang 1576

desKonings zi
jn moest,alde Nederlandsche gewesten onder épne Aveten pén bestuur
tebrengen (1).
Steeds had de Hertog llet verleenen eener Algemeene Yergillbnis, waartoe y'lxzlps,
op raad en aandrang #an GRANVELLE, zich reedsin het begin desverloopen jaarsgenegen had betoond, om verscheidene redenen tegengewerlkt, en veel en lang daam

over met den Koning onderhandeld (2). Eindeli
jk besloothi
j tothetafkondigen der
Algenleene YergiFenis,waarvan het eerste ontwerp op zi
jn beveldoorvxoxulvsopgesteld,
doch door x)s vxhoAs aanmerlteli
jk veranderd was, en welke de Koning hem vöôr
acht maanden gezonden had (5). Tot dat einde begaf hi
j zich den dag vôör het
uitspreken van het vonnis over Utrecltt, met een luisterri
jlk gevolg van Edelen 16v.
oim .
naar Antwerpen, waar de Regering hem plegtstatig ontving (4). Drie tlagen daarna Ho
jwo

.

deed de Aartsbisschop van Kamerjjk in de hoofdk-erk de hooge mis, en las daarna

eene bulle van den Paus voor, waarbi
j aan allen, over welkc de kerkeli
l'ke ban
was uitgesproken of die wegens ketteri
j verbannen waren, genade en vergiffenishunner zonden werd toegezegd. Hierop hield de Bisschop van Alrecltt eene preek in de

Fransche taal, waarin hi
j lzet vollt vermaande, God te danken voor de genade, hun
door den Paus en. den Koning bewezen , maar welke de Hertog van Alba had

te weeg gebragt, wien hi
j deswege ten hemel verhief. Ondertusschen was op de
groote marktvoorhet stadhuiseene prachtige stellaadjeopgeslagen. Detrappen,welke
er naar toe voerden, waren met rood laken bedekt. Na het middagmaal begaf zich

ALBA, heerli
jk uitgedost en voorzien van den gewi
jden degen en den kostbaren hoed,
hem onlangs door den Paus geschonk. en, met een schitterenden stoet derwaarts en
plaatste zich op een troonzetel m et goudlaken bekleed. Naast hem , doch wat lager,

zat aan elke zi
jde eene der schoonste vrouwen van Antwerpen, om te kennen te geven, naar nzen meent, dat de straf nu door genade vervangen was. Op de treden

plaatsten zicllSpaansche soldaten,en de lkoninkli
jlke vergiFeniswerd door een monnik
(1)Baxuvizzxvzxo1:sltlyx,x
ybticeyyrIe.
l.
/fa/ïé?ncbenier.p.89 J
t1.
(2)(I
orrespœtdanoe de pIlllzlpps 11,T.ll.p.54,63,64,73,74,84,90,91,96,97,98,
102, 103 , 105, 106, 107 , 113 , 117 , 119 ,126. 127, 130. Deze vergevingsgezindheid van den

Koning is kwali
jk overeentebrengen metlletdoodvonnis,welk htjgezegd wordteenigemaandea
te xoren over de kYt?#erlcx#t
?4 te llellben uitgesproken. Zie hiervoor,b1.19 .98.

(3)Correspondancedepillslpl
,E 11,'1'.ll.p.151.vluslllàl
pist.ad.Iloppzltux,p.452,455,456,
463,498,524.550,565.IloppEaus,Epist.p.265,274.BoR,Ilist.d.2Yc#er/.00rl.9.1. B.V.bl.319.

(4)Cerrespondancede psllzlppx11,r
l'.lI.p.144.
19 +
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08- in de Nederduitsche en Fransche taalaf-aelezen. Hierbi
j werd aan alle berouAv
hebbende
1576
.
Ketters en llun, die in de laatste beroerten betrokken geweest waren ,mits zi
Jzich bin-

ncn twee maanden aanmeldden,kwi
jtschelding van strafbeloofd. Daarvan warenechter
uitgeslotelz de Leeraars, Ouderlingen en Diakenen der Hervormden en allen ,die llen
benoemd of geherbergd hadden; alle brandstichters, beeldstormers en heiligschentlers;
al de stichters en leiders del.beroerten; allen die het Verbond derEdelen onderteekend,
verzoekschriften bi
j de Landvoogdesingediend, en voor den opstand gestredeu of dien
op eenige wi
jze ondersteund hadden; voorts alle Regeringsletlen en am btenaren, welke
in het oproer deel genomen hadden,ten wal
'e zij binnen zes maanden zicllterverant-

woording voor 'sHertogs regtbank stelden, eene ti
jdruimte die naderhand verlengd
werd. Het spreekt wel van zelf, dat zeer weinigen versclzenen. De veelvuldige uitzonderingen naaakten deze vergiFenis gelleel delaltbeeldig, ell eelligen noemden haar

Pandoram in plaats van Pardettam. ln Spatl
je zelfs llad mellbegrepen,dat zi
j veel
onbeperkter behoorde te zi
jn,en de Koning was tloor den staatsraad tothetzelfde gevoelen overgehaald, zoodat hi
j zich genegen had betoond, in (le Nederlandelteene
meer ruime vergiffenis te laten afkontligen , en wel naar het voorbeeld van die,welke
xiltExz V dell oproerigen Kastilianen verleentl had. Xaar ALBA en bz vkhoxs zetten

door, wat zi
j voorgenomen hadden, elt baanden dellweg tot llog grooter misnoegen,
geli
jk verstandige en bezadigdeSpaanschgezinden voorspeld hadden,41). Om ALBA genoegen te geven en op zi
jne aansporing, bedank-te hem tle Rcgering vallzqtttwerpett
voor de Algemeene VergiFenis. Deze dankbetuiging'beslaatvier groote bladzi
jden,vol
vleijeri
*i
#en in eenen onbeschaafden en verwarden sti
jl. X'
en zegt eronder antleren in,
dat 'sHertogs komst in de .
Ve#:r/@Al#:'?
, den Antwerpellaren en allen anderen goeden
onderdanen zeer tzc//pctlclm is geweest; men verlleft er in den onsterfel-i
jken roem en

lof,die hi
j zich door zi
jn gedrag in deze gewesten lleeftverworven; men dankt hem ,
dathi
j de middelaar,en de eenige middelaar geweestis bi
j den Koning terverkri
jging
der Algemeene VergiFenis; ten slotte toont men zich erkenteli
jk voor de gunst en de
eer aan de stad bewezen, dat hi
j zelfer de afkondiging van ditbelangri
jk stuk heel
bh
*
.
#
-gewoond (2).
Om tlezen ti
jd sloot mups een vierde huweli
jk' en wel m et -<.x.xA llatt t/p-çfclrijk, (1e dochter zi
jns schoonbroeders Keizer x.
&.
x1xII-I4.
*x 11, waartoe de Paus de

(1):IGLll Epist. cd. lloppzRux, p.*7, 573. nopplhl Epist. p.Z35,238,274,281,%6,
291, 2* , 303. STaASA, de #t
#lp Belgico, Lib. Vll. p. 423,424. cAxpAxA,della g'
dtdrrc di
Fialtdra, '
1.
X. 1. p. 68. llon, IIi.
%t. d.x
A'e#c,-l.0œ.l.1).1.B.V.b1.319.-422. HooFT,Nederl.
#f.
çf.B.V. b1.213.

(2)Crb'
ep @atwedeI'
llltlpI'
: 11,T.l1.p.15é.

ALYA KONDIGT RS KON JN G: BEVXLSCIIRIYT TZ ANTW ZIU XN A>'.
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lloodige vergunning verleend llad. De Koninkli
jk-e bruid kwanz te Ni
jmegen met een 1568
t
1576
alri
jk gevolg van Duitsche, Hongaarsche en Bolzeemsche Edelen, en werd door den 14v.
Hertog van -lcr.
!c/?p/ en tlen lleer van Noil-carnkes, in naam van &LB&,verwelk-omd. ooet.
Groote feestell wel'
and
den te lzarer eere gegeven. Na een verbli
lf van vier dagen, vertrok ma
jsv
a

zi
j naar Grave, vertoefde eenigell ti
jd te -slttwerpetten begafzich toen naar Bergen
o/? Zooln. De statelz zonden hunne afgevaardigden , om haar te begroeten en een gescbenk van tweemaal honderd duizend gulden aan te bieden. Gelderland, Frieslalld,
/?t)cr.
,
f
.j
,
y.
:p/en Grottingetlbodellte zalnen lzaardaarenboven,doch,naarhetschi
v
jnt) niet
.

gelzeel uit vri
je beweging, llog eellen dertig duizentl,en Ilbllattd negen en twintig
tluizend gtllden aan, waarvoor de Statell sedert door den Hertog en door den Koning

zelven schrifteli
jlk bedankt Averden. Pit hoofde van het slechte weder, stak de
Vorstin niet vtl4l. 4le11 vi
jf el1 twintigsten van Herfstmaand te Vlissingen in zee
met eene vloot 4-all zes en twintig oorlogs- en tien lastschepen onder bevel van

den Graaf van Bessu, waarbi
j zicla nog negentig koopvaarders voegden,
kwanl, begeleid tloor pxholxxxb de Tt
?/t
?#t? en acllt vaandels svalen, elk van twee
honderd man, onder bevel van uoxoatoox, binnen acht dagen behouden in Spanje

aan. De

Prins

van oralqje had de W atergeuzen, op straffe zi
jner lzoogste ongenade,

verboden, iets tegell de vloot te ondernemen, welke de Verloofde van mxzxps aan

boord had (1). .
Be Hertog van ..
1112@ had den Koning verzocht,zelfdeVorstin naar
Spalt
je te mogen geleiden, hetgeen hem heuscheli
jk was geweigerd, dewi
jl de toestand der Nederlaltdett nog steeds zi
jne tegenwool-diglzeid vorderde (;).Reedsin het
begin van Vi
jftien honderd negellen zestig had hi
*i
# b
i
j lqLlps on1 eenellopvolger aangehouden, waartoe tle ongunstige staat zi
jner gezondheid veelaanleiding zal gegeven
llebben. De staatszorgen en de vermoei
jenissen van den kri
jg hadden hem afgemat,
lti
.
j leed aan de .
jicht en was zeer verouderd. Sedert had hi
.
jonophoudeli
jk en met :4v
zoo veelernstop zi
jne terugroeping aangedrongen,dat eindeli
jk de Koning den Hertogma
Wai
j
nnd.
.

.

van Medilîa Celt
,tot Opperlandvoogd derNederlaltden benoemde, wienskomstALSA aldaar
'

(1)Cot.t'
e&pondance de plllLlpps 11,15.11.p. 149, 150, 151, 152. vîî.
cltives de la Jfcfdp?t
d'th-fz/lgd, T. 111.p.377. noppsltl Epist.p.'286 ,294. v.HAssll,
'
l-, Stukk.'
v. d. Yaderl.Hist. D.
1.
1.bl.30,31,35,41. Mzxoocz,Ilist.de la p'
tfcrrc de Fl.Liv.$'
-.p.109.CAMPA>A,dellaguoma
diFiandra,T.1.p.70. :0lt,Hist.d.i
jkderl. ppr/.D.1.B.Y.b1.313.322.l)s'
rAssls,Comment.
tib.1.p. 141. xEultsllRe1..#d!g. Lib. 1l.p.81. wAII>:XAAR,D. Yl.b1.318. Naleex.@ de Fc-

devl #ï:/.bl.283 285. (lhlon.'
t?
.Niimegen,b1.138.
(2)Cœ'
îespondance de pHlslppE l1,T.1l.p. lli. STRABA, de Jel/tkBelg.Lib.A:11.p.425.
xk:Alxlvoctlo,Nederl.#f:/.B.Y.b1.119,120.
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68- moestverbeiden (1). Om dien ti
jd liep ook hetgerucht,.datmen
OR&XVELLE weder
1576
. hk.d
in deze gewesten te wachten had. Reeds in het vorige .jaar schi
lnt ,J e hoop ge-

ltoesterd te hebben,derwaartsterug te lkeeren (2).
Xiddelerwi
jl was de Prins van oranje onverpoosd bezig, zich de middelen te verschaFen, om den kri
jg voortte zettell. Hi
j onderlzield geheime briefwisseling met wel
zestig aanzienli
jke lieden in de Ac#cr/J,
'?#c?l, om door'hunne hulp de eene ofandere
stad van aanbelang aan zi
jne zi
jde te brengen, en gelden bi
jeen te zamelen terbevordering zi
jner oogmerlten.Xen bediende zich in de brieven van eene taal,well
ke alleen
voor tle ingewijden verstaanbaar was. Zi
j luidden als gewone ltoopmansbrieven, en
duitlden plaatsen en personen onder verbloemde namen aan. #p//cw# werd er koper

in genoemd; Gelderland, staal; overi
jssel,tin;Amsterdam ,Saturnus;'sGravenltage,
Jupiter; belp , Apollo; Leiden, Xercurius; ltolterdam ,Eolus;deltWrft
?/,Yulcanus;
tzpt/t/l, Xars; bordrecltt, Janus; Alkm aal', Pluto; E zl/f/?tffzc,
)?
,, Triton;ffppryl, Pollux;
LHedembJ?
,
'
/r, Castor; E f
/cpz, Hercules; /lc/ Vlie, Titan; Tei
rel,Boreas; &/rcc#/, Proserpina; beveltter, Venus; Zutphelt, Ariadne; Kampen, Juno; Zwel, Pallas; Gronin-

gc'l, Astrea; Embden, Brunswi
jk; billenburg, Dantzig; J5%zc/, Koppenhagen; de
Prinsval'
l oralqie, Xaarten '
W illemszoon; de Hertog van Alba, Paulus van Alblas;de
Koningin A'an Engeland, Hendrik Filipszoon;de Koning van benenèarken, Pieter Pieterszoon; de Koning van Nararre, Antoon Jaltobszoon; BIDERIK soxov , Daniël van
Zante, of Natlaaniël van Kalkar; ALBRECIIT vAx uvo'
rlxsRoEx, Adolf vall Zon; enz.
Om de inzameling van gelden in de Nederlandeu met nadruk door te zetten, lzad de
.

Prins den zevenden van Sprolkk-elmaand dezes jaars aan soxox en REIMER ItAXT,
een aanzienli
jlk Amsterdamsch burger, schrifteli
ejlte volmagt tot lzetuitvoeren van die
moei
jeli
-jke en gevaarli
jl
ke taalt verleend. Door hulp van eenige Predikanten en andere
vertrouwtle lieden, bragten zi
j in Holland, ltet Sticltten elderseene som gelds
bi
jeen,en tlen Prins werd eene grootere toegezegd,zootlra lzi
j een leger op de been
gebragt had. Ook JAKOB vAx w Eszl
uBzKz, voorheen Pensionaris van Anttrelpelt,

maar die zich thans te Jvczcl llad gevestigd, bewees aan ohxxzz belangri
jke diensten. Hi
j was in gedurige briefwisseling met voorname Wederlanders en bevelhebbers der '
W-atergeuzen, terwi
jl zi
jne vrienden hem behulpzaam waren in het opzame1en van geltlen bi
j de uitgewekene Nederlandersin buitscltland, Frankri
jk, Engeland
en eltlers (5). Het huweli
jk van 'sKeizers dochtermetvlxulpsdaarentegen werktein
II,
(1)Cœ.
respondauce de pullulI,ps 11
,

134, 135, 14
'4 , 154, 155,160, 167.

T . 11 . J) . 71, 79, 82, 88, 94, 111, 112 . 126, 131, 132

(2)correspondancedepllll
ulppE 11,1'.lI.p.102,121,145. vlf
lt'
.fEpist.t'
ftfIloppEnt;x,p.601.
(3)Arch,
ivesdeIa #'
cg'
sp?,#'ol-a3kge,T.111.p.357. v.xzrlltEx,Hist.d.Ar
.
tWerl.oorl.B.111.
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b'
uitscltland niet gunstig voor de zaal
t van ohAxaz. Dit bleek op den Ri
jksdag te15
16
58
76
Spiers. Hier dienden vele uitgewekene Nederlanders een zeer uitvoerig smeekschrift

in, waarbij zi
j hunne grieven ontvouwden en voor hun ongeluklkig Vaderland,a1s een
deel des Duitscllen Ri
jlts en dat derhalve aanspraak had op den godsdienstvrede, de
tusschenkomsten bescherming varl dat Ri
jk inriepen. Daarenboven beklaagden zicla

,

nog inzonderheid de Graven valt f
/:31 Berg en van Culem borg,de Gravin van ffpprn:,
de Heer van Batotbltrg ,de gevlugte burgers uit tkrpylfzlf?etten onderscheidene anderen

over aangedane verongeli
jkingen. De Protestantsche Duitsche Vorsten ondersteunden
hun verzoek, maar de Keizer lzoorde llen met onverscllilligheid aan ;en Ax,sA's gezan-

ten, betogende, dat het den Koning vri
jstond zi
jne oproerige onderdanen te stragen,
wisten te bewerken, dat niets bepaaldeli
jlk ten aanzien der Nedevlandett besloten
werd (1).
De aanslagen des Prinsen van ora,
tqje tegelt ontlerscl
zeidene Nederlandsche steden,
waren gedurig misltlkt. ln Bloeimaalltldezesjaars llad lli#
jgetrachtzich vanYlissingen
en Ep/r/ztffzc?l, waal'lzethem ongetwi
jfeld aan geene verstandhouding ontbrak, meestbr te makcn. Doch de scllepen tot den togt naar Vlissiltgelt bestemd, door Poppo
rrx.
Exs TEx oAM, een Ommelander Edelman , te E'?à/?#:,
?l uitgerust, waren door den

Drost altlaar in beslag.genomen en niet vri
jgelaten vöör de schippers gezworen hadden, de gelleele lading llaar Engeland te vervoeren, waardoor de aanslag veri
jdeld
werd. Dit was ool
k het lot der onderneming van soxov op E'è/i
r#'
'
?
,f?'
,z&4, aan wien rFxsxs meldde, dat men aldaar niet gezind was eenig ltri
cj
gsvolk, van welke parti
j ook,
in te nenaen. Even weinig slaagde eene poging, om Ilol-dreclbt of den.#r?.:/, doormid-s3 v.
agtmdel van den V-atergeus olzssltzcu'
rs JAxsz. coxlxcx , te vermeesteren. Het plan werd 1571
ontdekt, en de vader van coxlxcK , M'ellte daarila betroklten was, moest er te Brussel
op den brandstapel voor boeten. OaAXJE liet zich door deze tegenspoeden niet af-

schrikken. Er werd weder een aanslag op Ezl/s/l'
?
,ffzc'/
,, en te geli
jlt een op ffpprp
beraamd. Tot dat einde hield os xurxshEs verscheidene bodems in Engeland gereed,
eenige scheepsbevelhebbers hadden zich op de E ems uitgerust, en men achtte zich

met vi
jf- of zeshonderd man totdeze onderneming sterk genoeg,daar men opdestemming van de ingezetenen der beide steden vertrouwde. Aan de goede gezindheid van

den Briel en Oprt/rcc/lf, van het eiland Vpprzlc, Botterdam en belp werd nietgebl.66. soa,Ilist.d.Nedevl.0prl.D.1.B.Y.bl.309 312.HOOFT,Nederl.Hist.B.Y.bl.210.
Mztmsll Rer.#c/#.Lib.II. p.80.

(1)I,E PETIT, ehron.de #pll.T.l1.p.214. s0a,Hist.d.Nederl.Op?'
/.D.1.B.Y.bl.316.
MEURSII .
Rer.Belg.tib. lI. p.84. GROSN v.pmysTElt
En,in de Arehivesde Y Maison d'orange,
T.111.p.383)384.
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1568- twi
jfeltl, weshalve zi
j alle in den genoemden aanslag begrepen werden. OaAxJ1c
1576 nam inmidtlels zi
l.ne maatregelen te land tegell â-altjgvgt, zot)j, pevoptot. (,u z,
,
j/pken. LAxcsl-o'
r valt Brederode, wiell t1e taak tegen Elljw
hîtizett door ol IuvsxBazs
was opgedragen, lkruiste met &IIRI&.
AX xzxxlxo , .
iLsaEcllr
t
' BExxlxosauov en andere
wakkere zeelieden reeds tegen het einde van Herfstmaand vool'tlt.Hollandsche zee.

Vaten. Terwi
jl zi
j den ti
e
jd voor dell aanslag bestemd, el) tlt- nadere bevelen
van ohxxzs afwaclltten, vielell bun twintig zot) groote als kleille vaartuigen en
even zoo veel haringbuizelz in handel). ExrExs '
vxx AIISXTIIEII: voeg.de zicl) m et
RvvcllAvEa en andere scheepsbevelhebbers eerlang b.i
'
jllen, lnaar eellvreesseltike storna
-

dreefhunnevlootuiteen en belette alzoo Eltkltuizell aan tt-tastell(1).Uitden Noordwesten was deze ston'
nl
'
net zullv een geweltl opgestoken, dat (1(s naeeste tli
jkel'
l
en sluizen der aan zee gelegene geqvestel'
t voot. het hoog opgezette water bezweken, welk het land overstroomde en hooger rees da)' ooit te vorell. '
l-wee dagen
hield de Avoedende storna aan. Door het Sas t,tI?/
,(
leltf tlrollgellde golven i,1 !Tlaandeven. 6.
'c??,
/, Brugge, buinkerkeu, (;'-cz
t'
élfl
'
y?p
f/c/?, Al'
.
c?fpty//'
)pl'
/, /?p,
$'
/t!?l//t?, fîhtett'liel el'
t
de omliggende dorpen, gevoeldell lang de 'laAveetlllder overstroonaing. Bt-t
lballd leed
.

nzinder, doch Anttverpell,groote schade aazlsluizltll, I
taai
jen, tnllren ellkoopnaanssvaren. Zeelattd, in 4veerwil va'
rl tle stel'
kte zi
jnet'zeeoeringel,,M-el'tl;'a)1verscbeidene
oortlen vreesseli
jlk geteisterd, en l'
neer dan drie tluizend nlellscllelt I
xwalnel, onl let
leven. 111 Ilblland was znet andere binnendi
k
jk'en ook i1e Iê'
t
'eltlel'tlt
.
'jl; t)p l,
svaz
4lf of
dertien plaatsen bezweken, waardoor tta Antslvt-daztt kelders e,t llak-ktlizel, ollderliepen. In Dordrecht en I'
totlevdalit, stond l'
let '
watel- tlrie '
vofàl.hoog
fIe straten.
De sterlte Ilbltdbosscheltbralken op drie'plaatscn dool', en intlitAyltlf.zoog.
cllaanlde Slaerdjjlv
' geen weêrstaqd geboden lzadde, zotl llet mcl. tlell I)()(aIx 'vl'11 -Vf?4)?.f/-//f
.
?//t?'
z?#
.

gedaa,l geur
eest zijn. 1)e ZL
,
'
l'
pe gillg. gelleel floor, el)tlvel'(Ie ho)'
l(lt>l'
tl kuizel' n'
iet
hunne bewoners werden een prooi der gol&-ell. 11'
1 //pp0-?t stond ilet water twee voet

hooger dan bi
j den vorigen vloed, e11dreigde eenige huizel'nlel,zicla te voerell. ln
dit angstig oogenblik- kwam de Pastoor i'
net I
let lloogwaardig'e op (lt.plaats tles gevaars,
.

en bezwoer het water zoo ver te bli
#
jvelten niethooger te wasselI. AfaartoellIletA'
&'
ater niet gehoorzaamde, werd hi
j door t1e menigte uitgelagcllen (,
.11n''t.I:schinlp overlatlen. I)e eilanden Te.
rel en b'
Vieriltgelt kwamen mede niet vriivallf
lezen vloed. ln
.

de dorpen aan den Duinkant was de angstgroot;de pinken en visschersbootell, op ilet
strantl gezet, werden vlot door den vloed en in de dorpen geslingerd. Xeer flan tlrie

(!)B01,,llist.d..
Ar
t?#cl-/. 001.1.D.I.B.ô.l)l.315,323,32J,33t). 3. Al.rs-1l.a.lt':5, lil%$;1.

.z
/
'k'.

derl. ppr/. B. 111. b1. 66. uo()FT, Aredeî'
l. f:
/i,
$
.
/. 11. #-l.b1.21f1. sclll,rl'Ayt;
'
s. 1.1/k
,
.
$.
/. 1'
).XA,
-l.
b1.756. i
&t
???/cA?/?'
/;?? î
-'
(llè AtvA,bl. 244, 245.
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1):.
voet hoog steeg het watet' in de kerk te k
h'
c//z
t,t,
c?l?'zlpc/z cll welmet zulk eene krêtcllt,1568
d
1576

atheteene zware i
jzel'ellkistontwierp. Yersclzeidene huizeltspoeldellweg,evella1s

te h-attri
.
jk, Lbhel-d.
w'
i
'
Iv.' guc?tf/z
tlppc'/, 1'
1'
-f
'
//i- up
' zee etl h-q
.l
ttotèd. L-trecltt, Gelder4l
land el1 (l'
vel'q
.
'
)'
ssel
. leden insgeli
#iks veel. A'
ergens echter was tle ellende grooter
dan in lh-ieslaad el1 oost-lhieslattd. A1 llet land onz E??llt/e?l, Gl-enittgett, bolêkunt,
. L:
czf.
?
tllk'#p'l, lh'
atteket- ell Wtl/,
st?
.
't'
??-# was éélle zee; e11 nlf?n meent, dat in dielllloek
naeer dan twintig duizend nlenscllen zi
-j
llolngelkoulen.Te Stèeelêzou,even a1stcf?p2'
#-

vechtbi
*idenSt.Elizabethsvloed,eeu kind illeene wieg gerustslapende,meteene kat,
tlie het vaarttlig i1' eveusvigt hield, aallgedrevell elt gered zl
jll. Gxsptltnyiaoslzzs,
welke iltGroltittgerlaltd lletbevelvoerde, ltlaalkte ziclltelllzoogste verdiezlsteli
jk, toen
de storl
zl eenigzirls lledaard was, ltlet llet reddell valt lietlell, die gillds eu elders op
hoogten el1 boolllezt g'
eklauterd Aval'
ell e1l lzlet llongel., koude e11 tloodsgevaar worstel-

flen. Ili
*#
i
'bewerlkte daarenbosren te BrusselA
. tlatzi
%j
-ne lantlvoogtli
j eell gelleel jaar van
scllatting versclloonflwerd,dewtilrneller gelloeg lkostelllnoestaanwendelltotlletherstellen van di
jkeu'
, dalxllnell, sluizen e1l zi
jlell. De Roomschgezinden scilrevelltlezerz
ranll), die oI) Allerlleiligendag had plaats gellad, toe aaltde wraak tler lleiligell over
het schenden hullller beeldexl en altaren. De Ollroonaschellecllter, oordeelende tlat t1e
lleiligen te zachtm oedig warell,on1wraak te koesterell,zagell,evenflwaas,illtlezell&3atervloed fIe vtlorbode van grootere beroeringen iIlde Art
?t
:
/t','
/tt.
??
.#:l.Alleltksvamelttlaarin
overeelt, dat geene der vorige overstroomillgen, vall welke tleze gewesten ltet totllleel

b
o'
eMeest warell, de tegenwoortlige ill vemvoesting lzad geëvenaard. ii
.i llad ziclluite
o'
estrekt lallgs de k-ustelh van /5ft?l/:r(j/'
.af tot aalt lleneltt,
,
al'
lêett, ell, naarntellbeweert, aall I'
londerd tlllizelltl ljlt
anscllell ell

tls'ergrfltlte lneltigte Vee llel 1e5'tlIl

#elkost (1).
LAxcEluo'
r vatt W,'
c#t,0.ot/: was ltlet zijlle vlootaallIletg'
eyjeld desstol'
llls olltkoltteo.
el trachtte llij
- op Ilieuw dellaallslag tegell Ettkb,uize'
tt te volvoerell, lllaar toel'alle.
s
gerced M-as, dwong Ilern llet i
-s eene veiligcre llavelt ol,te zoekell. Deswege poogde
-j

bi
t#l
-zicllvall I'
erel yneester te luakt-lt#. Itlaarz#i#ine scheKpell1t
raaktelttloor lletQa.#rolldi
s
..:e
*j
.

.

bezet, en olltsllaptell ter llaauwerllood het gevaar. Rvvcutvslt, itl/dt?/ b-lie llelltludel,

aangekomell,vielellvierofvi
jfkoopvaardersin llalldell,welke hi
jplultderde eltop losgelil
stelde. Ewa-sxs vermeestertle llel eîlalld Altèelqîtd eu vertoefde er drie n'
taalttlen. Te-

(1)vlt
itllh'
pisl.t'
f#.uoppElttr
q, j'.597. sl
'RAl
):-t//,Wc//tlBel:l.laib. 5lI. p.426- t1<.
Ml
,&NA,
della. #ve?-?c di .
F?
c??,
#rc, '
I'. l. p. 4t). v. :1I
-'
.
l'
I(Rlk
-s. Ilisl. d. ?
Ye#/'
z
?.
/ O0t'
I.11.111..1)l.65. voa,
llist. d.ATedol. t?pr/.D. 1. .
B. $. bl 329. Hooyf,Arederl. /à-vf.B. &-1.bI.217- 218. w-lwsExlvs,
Llltvolt. t?. '
bj-iesl.11.xAr1.
1.bI.550 ,551,scutll't
ssli
s.k'
r. //?
'
$
'f.B.XXI.b1.757. ql
ivlrs.llaventr.
14/,
.
t4:/,-. Lib. I$-. p.42
'9. vxslns. b'
ht'
on. p. 1l. -t
1, bl.3:f). ol
JTI
.
lm'
', Yet'
lt. p.d. B'
'
#/ez'
,?//
=#/
?4,
1)I.5()() 525.
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15> genwind en vorst lzielden verscheidene schepen der W atergeuzen te Embden.. Tien of
1578
elf dezer botlems werden, op last van Graaf EnzAlto, il1 beslag genomen onder voor-

geven, dat zi
j hem nadeel hadden toegebragt en Keizers bevelen niet gedoogden, dat het Ri
jk door vreemde wapenen beleedigd werd. klles mislukte. Om
dien ti
jdlzoopte oRxxls,door verraad van binnen, Ileventer teben/agtigen. DeOverste
PAcuxco, die er het bevel voerde,ltreeg hiervan eenig vermoedell, maar kon , door

de pi
jnbank zelfs, niets ontdeklten. M
Ven heeft te regtopgemerk't, dat nergens door
ontrollw , vrees of achteloosheid iets van (le aanslagen uitlekte, waarvan duizenden van

alle rangetleltstanden,ltunne en jaren kcnnisdroegen.Trouwells,ieder wasovertuigd,
dat zi
#
'
i
#n zwi
jgen alleel)zi
jn leven en dat zi
jnerdeelgenooten kon redden: ook was de
haattegen de Spanjaarden te groot,om flezen Jets te openbaren. De aanslag op be,
nezl/t,'-werd veri
jtleld. De zware sneeuw, welke den togtvan bitlenbîtrg naar '
Wrelt,!
belemmel'
de, liet de Prinsweldoor eenige hondertlen boeren plattrappell, terwi
jl hi
j
en zi
jne broetlers hen volgden,maar hi
j moest toch spoedig het plan opgeven, daar
het dooiwedel.en de sterke toevoer van opperwater in den Itltj)'1tj de wegen ten
eenenmaalonbruikbaarmaakten (1). Hetwaswaarschi
jnli
#
jk eerstdaarna,datde Graaf
van #c,l 8e1'
f
J trachtte Iàeventer te verrassen; docll de stad werd beter bewaakt dan

hi
j gedacht had. De kasteelen Bet'g en &/Jf, in het graafschap Zkttpkelt, werden
door hem bezet, doch eerlang, op het naderen van oox vyzltplxxsn de Toledo met zes

vaandels,weder verlaten (:).
Den vi
jf en twintigsten van Slagtmaand had ohwxlx aallden wakkeren IIt:I
AM.
A> I)E
RUVTER van '$
.Ilet-tngetthescb.een open briefgegevell, in wellken lli
j zicllnoemt: L'
tli,

tenant-/
.f
eA?er/,c/ t'
cw,Z.# .'
in #p//czl#, Zeeland, Friesland en Utrecht,en hem daarin

opgedragen,zicb in zi
jn naam en totdienstdesKonings, van Gorkîtm',bk'orkutn en het
slot Iuoereltstein meester te maken. DE huvr
rEas berigtschrift van dezelfde tlagteekening

hield ondel'anderen in,dat))hi
j zorg moestdragen,datdenieuwe leerin dieomstreken
verkondigd werd,wanneerdebewoners zullts begeerden, zontlerevenweltegedoogen,dat

de uitoefcning van de Katholi
jke gotlsdienstzelfsin hetgeringste gestoord ofbelemmerd
werd.Hi
jhadvolmagt,deOverheidspersonen inhun ambtte handhaven ofdaarvanteontzetten, en moest van hen en van alle inwoners den eed, zoo a1s hem was voorgeschre-

ven,afvorderen-''DePrinsschreeften zelfden ti
jdeaan degenoemdesteden enherinnerde
haar zt'ne pogingen vôér tweejaren, om de Nederlanden van het dwanp'uk te bevri
j(1)gtllt,Hisl.d.:
Y:#er/. oori.1).1.B.Y.b1.330,331. v.Itxvll,Nedert.H'
ist.B.1.bl.5.
uoop'
r, Nederl.Hist. B. Vl.bl.218.219. y.Gn0:I:():>, Gesclt.d. '
W c/> g.bl.63 67.

(2)Cot-respendak3ce de pllllalppx 11,T.ll.p.167. Vgl.hierbi
jonAxzx'sbriefvan den 25 van
Jsrintcrmaand in de Archives de la Jflï,pn d'orange, 1'. 111.p.385,386.
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v

den,onder welk zi
j zuchttcn;pogingen,die gelukkigel-zouden geslaagd zi
.
jn,))illdien156>
*

de landzatell, zoo als llun belang vprderde, lzenl naar bellooretl hulp e11 ontlerstand jgy,
eboden hadden.'' Yoorts betuigt hi
, ))dat lzi
j
r medeli
n is bewogelkgeworden,
#i
#'
- doo
ti
;de
op het zien del.nieuwe daden van willelkeur des Hertogs vall -4//
?tf, ell fleswege be-

sloten heeftnog eeumaalli
#
l
#
'fel1goed te Asvagell, om llen uitde drukkende slaverni
j te
Verlossen-'' Tevells belooft lli
j llun de herstelling der oude vrh
#'heden, voorregten en
handvesten. Dx Ruvr
l'xw naderde met een twintigtal mansclzappell: i)l twee vaartuigen verborgen,tegen de lzelft van Mrintermaantl het slot Lpt
,tlt
?zls
'fcfo/
,, waar tle sclzoolzbroeder van den Voorzittel' '
rlsxAco laet bevel '
voel'
de. Xet zes of zevellnlan kwam

hi
aan de .po
ort van llet slol en vroea
den bevellaebber,
of lzi
itleze .plaats hield ten
W'
K
.
k..;
e'
*r
#
behoeve vall den Prins vall (jrtltè
,)
e.
k Op hel
.antwoord, (lat naell geeu itnderel' Prins

kende dan delt Koning, loste oE xuvr
lay:h zi
jll pistoolop ilel'
lslotvoogd,die,lloewel
gelkwetst, zicl) willellde verdedigen, door de allderell wertl overvallen en llog'naeer
wonden ontving. Nu schoten lallnlle naedgezellen toe e1lnlaaktel)zich meester van het
slot. Op lzet berigt daarvan zond oox Itoohzoo (le 7'
p/c#p, bevelhebber vt
'
tn tsIlerto-

peplfkpt
j
.c/l,terstond vi
jftig soldatellderwaarts,wellke vervolgens,llaarbeveldes Hertogs,
met nog zestig bussclaieters versterkt :5ertlel), die llet slot llernamen, na datzi
J-het

grootste gedeelte der nlansclzappell, welke el'warellinget
lrongell,getlood lladden (1).
Onder de gesneuvelden bevolld zich nE huvr
rxa. Terwi
l de overigell :-001. de Span##
.i

jaarden onder LouaExs IàEREA zwichtten, had hi
j met drie of vier anderen zicll in
eene ltanaer zoo goed mogeli
jk- xersterkt, e11 de toegangen derwaarts met buskruid
bestrooid, welk lzi
j,toellde vi
jandellnaderden, aanstalk en daardoor eenigen sMondde,
lletgeen evenwel lliet verhilzderde, dat zi
j biunezldrongen. DE RI;x1,>:h had zich l
.
ot
het uiterste verdedigd, zi
jn vreesseli
:
i
#'
k slagzwaartl metverwonderli
jke behendigheid'on.

der de vh
'anden zwaai
llde e,)velen van hen vellende. Ii
n hoofd werd van het li
e'
#i
'e
<i
*#
.k

(l)Ct
n.
t-esptbtldancedcl>ullull'
pE ll.1'.l1.p.165-166.Zot)llzidthf-tverslag vau .
&I,IA.aan(let,
K.
oning vallden 29 va'tsN-ixtterlltai
hntl1570. Vöörbi
jna dertigjarexlbeeftI-eed, de lleerAcxERsblzcwdfaoytwaarheidvan hetverhaal onzeroudet'
ltlateregeschiedschrijverg, datnF-RlrvrEn.dotlr
het tlntsteken van buskrllid. zicl
') l'lt
al vl'
iend elt vi
jantlliet in de lqcht springen,op goede
grozldelx aangetoond. Zie Nieuave $$Jc?I:t
??l r. J. x
qlaatsch. d. i'
Yedet'
l.Letterk. le Leiden, D. 1.

St.1.bl.169 199. Bi
jdezegeschiedschri
jverslladhi
-jook kunnen voegem,Mssfloc: llist.dela
gtfel'
p'
c de F/. Liv. V.p. 114 116 '
verso. t)AxI,
.
ty-t, della,pttcr?w di Fïtfoî#r/'
f, T.1. p.70, 71,
72. cllwpptivs, llist.gô?.d.1./
/.de FI. Liv.111.p. 110. '
Pit de larieven,door Xr.I,.P.c. D.
ssacu uit de krchicven van h-i
#
integeit i1tllf
?tYl Declder bovengt
anoemde N'
icuwe '
Wreg-àp'l zaede-

gedeeld bl.28 34,bli
jkt,datoEat,yrEltdcn 14v.'
W-intermaand Loeveîèstein.verrnsïe:en dit
:lofv(
Jf;r den 2'
l dif'rmaand wetlfarin dcmagtderSpanjaardcn was.
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1t;6

el1te 'sser/pf/c?llpyc/laan de galg gespi
jkerd; de gevangenell werdell te
jn,
tttlelllen gewlzrgd (1).
t
1)e Hertog van Alba meellde, dat llij
- thansde Nederlantlel'sllaarzi
jllwilgebogen
ilatl, elt vermaande den Koning, aan hunlle klagtell geen gehoor te leenerl. lli
j
verflorloofdttdan oolk tlen Staten niet, afgcvaardigflen naar ,
h)?c/t/f!l,
e zelltlen, onïtlell
Vorstnletden waren toestand desLantls bekend te maken, tlaarzi
j zich van tlie gelegenheid ter bereiking van alltlere tlogmerken konden bedienell. Evenoeldrollg hi
j kort
daarna sterk aaxl oj) de spoetlige overkomstvan xE))lx&.CELI, flesvi
jlhi
wl
-, naarzijne

1568- afgehotlwen
1576
x

-

eigen getuigenis, ))geezlinvloetl (creditl lneer bezat,llietlallgergehoorzaanad wel'
d,
en de ambtenaren vele zakel)voor heln verborgellhieltlell, zicll weilligbekolnmerende,

of zi
j hena belzaagden of mislzaagdell, waardoor Konings pliellst grooteli
#i
Fks leed-''
Evenzeer àvas hi
-io
vertuigd 5-111de gevoelellsflel'Netlerlanderste zi
,j
-nellopzigte. Openhartig ez1llaïfscllreefhi
#
jaallvvrlps: Hetisniettf-verwflntlentll,dal'
,hetgeheeleLand
mi
j met een kwaad oog llanziet, wantinderdaad, ik llel)niets getllall, waarom ltleu
nli
j zollbelninnelz (;).'' ln Spatqie waren de geldnlidflelen ten eenennlale uitgeput. De
k, zelfs een
Koning verzekerde, dat het onnlfpgeli
-k was flen Hertog,votlr het tlogenblil
*l
#
enkelen reaalte zenden. Hijvernaaande henl derhalve niets te verzuinaell, oln fle Staten te verhinderen, afgevaardigtlelt naar sladrid te zentlell, (laar zi
-it
evells'
vtlorllelnells

waren,fle onkosten vool'hetzendel)valjhlllp.benden 'laarhn1-(llî
,
lkt'
L).
l;en :etuitrllstender
vloot, welke &.
xx.
&.van ol4.
îteltl,
i
'
k had
.l

overgevoerd, terug te eischen (3). l)e helling

van den honderdsten penning llad flrie millioen, drie nzaal honderd dllizt-rlf'
l gulden
opgebragt, w-elke, met de vier naillioenen voor afkoop '
vall tlell titslltlexl penlling

gedurende twee jarell, aan achterstallige soldij ell anderd. oorlogskosten warell lI.
itbetaald (:). 1)e ti
@
l
#
'
-d v
pan dezel)afkoop liep in Oogstlnaand tel.tlinde,el1lletstrookte
.

niet nzet de bedoeling des Hertogs, daarin tlok- voor de toektllmst 1
,e bewilligt,n. Trtljl-

'
wens, hi
j had de uitvoering vall zi
jll plal
' slecbts gescl
aorst, olll dit latf'l'te beter door te zetten. Hi
j stellnde op de verllieuwing der Regerillgsletlen in 6Ie steden,
welke ter gunste van 'sKonïngs zaak was 'litgevallen, en vertrolzwde daartloor eene
meerderheid voorzichin (leStatenvergaderingen teverwerven. Ook moestendehinderpalen ,
( 1)

k(EI1IJYCK ,

Gecchiedk. Oiukrz . bE . 181- 85 .

1( . A/beeidinqhe evade I)ecehlf/vI/IiJIie i'a

MENDO ;E ,

!list . (IC la 1 uet1e de P1 .

tille de veIdsla(/en. en: .

p. r13

iarigehaaJd door nossciii ,

J-Ildend. !). I . hi . 179 .
(2) (oriesponthetice de

182, 183, 190 . 210 .

PHIlIPPE

11, F . 11 .

p.

1(4 . IGG .

(3)(
Nt-respnlîdaktce#epllltlppl11,T.11.p.168,174.
(4)('
kltt'
espolldancedel
àHly-,ppx 11,13.l1.p.170-

7

16, 179

9

172 . I73

175 , 17,
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welktt de Statell, knali
jk beradeyl, bi
j hettlpbrengellvalttle viernlillitlellgtlldens ttlt11
55
676
afkoop, haddelt opgeworpel), voor llen'
l eelle retle,t te lyleer zi
#
ill'
. t)1tltotzi
:iltf)()rspronkelifk plall tertlg.te keeren. lli
-i gafin tlel/Raatl van Ntate te kfxylncn,))tlitl
het volk lliet behoorde te Avetell, 4v;,1. llet aall flerl '
Konillg tlpbragt, e11hijalztlt)
#

raatlzaall) oflrtleelde, 1
-11 tlell be&vllstell afkoop sliet verdel-te Ilelvilligell. l'
)t-(
Kozlillg

hatl hena bt
lvendien ziin '
lllislloegell bettligd, flat tle bespl'okelte Ilelflng ntlg lliel,Ahas
- llloest tllls vtllstrelttiI1 3'
j
3erking gebragt Mrordell, tallflljllllta1.detl vtlllxe
ingevdlerd; zi
-

snlakeli
ker te l'
nakell, tlientlf!lklell'
vtlol-af de inlpostelt etl(le gellate belastillg op tle
@j
ktlopxvarelktlofll'eelle ltldertx
.4.
,1)tle vaste gotadel-t
altte doen vtar&-angezl-'' .
84.
,Rrladsledell
.
Ye:klaardel, zicl,eetlparig tet
orel, llet invflerel) 5:,'
11dt-),tientlelppellllillg.
sr.
ll
y
il.
-lcs ill.
zolt.
derlzeid tluclltte '
lllet llatlrlzk tlerl Hertog l
,
ot alldere gedaclzte',ti>llrttllgelt. lli
-jhi
eld

llenz :-001-, ))tlat zflt,111) op tlerl tielltlell Ile,lnillg'bleefmtlldringelt, hi
j (1el)t&xectle'
rt
llontlerdsteltpellling'ztlu vel-liezey), 1
-,1 '
wellkelltle Statell slechts lle&villigd hal
ldelïtlnder

voor&vaarde, datzi
jt
lelltienden pellning luogte',afktlopell;f1e opbrellgst k11lxalldezell
hondel'tlstellpenlling Avas lliel'
,dlnaallzienlij
-k,flaarztjgenoegzaanlzotlveellledroega1s(leafkoop van den tiendelzvtlol.tlellti
dvlltltwee.
J
are,l-''lloclàalhullnel'edellfvllletle'lschipbrellk
-j
op tle onvel'
zetteli
jkheid des Hertogs. Hetbeveltottle hemng, flfschoon eenigzins gewijzigd, voornameli
jlt met betrekkillg lt't t1e buitenlantlscht! koolllietlell, werd uitge5-aardi>
0.
(1. Ile8
o'
enel,, Avelke door valsche s'
erltlaringell, t3ff)p eellige andere Nvi
*
jze, de :1v.

belasting trachtten
lo
i-.
tll/tdllik-en, zfllltlelt vtlor tle eerste lllaal fle gtlederen verbell- l1
sogj
ren, o1n wellte het bedl'
og gepleegd was,
- votlr de tweetlt- ltla;
)l in eene boete val'
vienlllbbel het bedrag tlaarval' vervalleft, e1tvoor tle derde l'
naal vflorbeeldig gestlafl
worden. Zi
- flie Aveigerdell hlpar te betalen, of hllnne boelten opeltte leggen
*l
#
fle echtheid flaarvall 'net eede te bevestigen , ynoesten geëxecllteerd wordell tot (le
sflln v/4,) bet tiende tler naartle varl de goederell, flie zi
-i b
i
j ket laatste onderzoek in hunne bewaarplaatsen gehad hatltleyl. De afkondiging van dit bevel
wekte alollleene hevige gistillg. Atlî
,sterdalll verklaarde rolldllit in gescllrifte, datdeze

opbrellgst een ondrageli
jke last was. Om deze stolztheifl wertl de stad door A.
LB&
voor het Hof i)) dett ffcl,
p gedaagtl,eltClldaari11eelle boete val)vijf eu twintig duizend guldeu verwezen. )
.en beriep zicl, vllll dit vonllis op tlell Grtlotelt Raad le
W
-He
elèelen,, welke (le zaak llaar fltln lIertog verwees, '
votlr wiell zi
-it
lnafgedaallgebleven

is. 1)e g'
ewesteli
jke Statelt haasttelt zicll ondertussclleu llietlnethetillvoeren vl
d'lden
tiendell penning,evenmin a1s met het afschaflkn tler imposten ,olpwelket1e llkrtoginsgeli
-l
ks hafl aangedrongell. Docll niet alleen zi
j, maar zelfq de Stadhouders met de
teden van (len Raad van state en dien der Geldmitldeleyl verzettel) zich derwi
@ize tedat
AI
B.
&
me
t
ve
r
s
c
l
a
e
i
del
l
e
v
a
n
he
n
i
n
hevie
uen twisto
t
reraakti.. En toen vloLlus
gen4
hem voorstelde, de bewuste hemng nog twee of drie maallden tlpjte scllorten , en inm iddelsmettle inningder toegestane gelden voortte gaan ,st
eeg zi
jnewoedeten top;hij

A LG EX E EN E G ES6H IE D E5 IS

1568- verklaarde nu eensvooralti
jd,dathi
*#
ivan ecne bepaalde som niets lneerhoorellwilde,
1576 beschtzldigde den ouden Staatsmall vall gebrelk aall olltzag voor de bevelen des Konings, en dreigde hem , dezen zi
'n gedrag bekend te maken. Xoedig antwoordt de
-j
anderszoo bedeesde vlolz
lus:))dat lli
j hoopt, dat zi
jlle Xajesteit ook hem gehoor

zal schenken,
.er1datlli
j,if)allelkgeval,zicllweinig om zi
k'in <z.Jri
ofd beltreunde-''
#i
;'sho
Alus& hervatte, dat hij wel middel wist,om zich te docn eerbietligell;llem voegde
.

het een besluit te nemell, den Raad daarin

bewilligen-'' De Hertog had niemantltlan

zi
jn zoon oox I-REIIEXIK,naal'de getuigenis vallAlz
soRxoz ))de verhevenste geest,dien
hi
%
l
- immer ontmoet had k(1/)
' wellte naet henlin deze lzloei
li
aalt é/ne li
n trok.
#
',
*'
#l
.#e
#i
#ke z
Hl
.'
W ant nietalleen vlovz
lus,maar ook ll.
tzttlx'
vxoarT en xolltcxhxEs, alzof
)detlrieopregtste
aanhangers val) het Katholicismlls el) het Koningscllap, '
verklaarden zicll tegen l
aet in-

voerell dezer hemng,
' voorzekel'ee,l lkrachtig.bewi
js van het Ileilloozt, van 'sllertogs
maatregcl. NolhcxRxEs schreef aan den Koning, ))dat het innen vall tlel'
l tienden pen-

ï? v ning zoo veel beweging onder het szollk veroorzaalkte, (lat lli
j eenig onlleil vreesde:
.

Herlkt-wanneer mel) daarmede voortging-'' De Bisschop van ïpel'en bragt del)'
11ertog deweem aand

1571 klagten ollder hetoog, hvellte deze heëng ondel'de werltlieden,zoo tall
jl
.k in f
/c Are#c9-/J/?f/t???, verwekte; en lloe btj
-laetnaderen val'(lel)W ilatel-, wanneerde hehoeften
grooter el1 de verdienstell geringer worden: deze ongelukkigell, (1001-het g'
ebrek verbit-

terd,zich totnoodlottige besluiten konden laten vervoeren. Hi
j g'
eeftdaarenbovenzi
jne
%.

v.

vrees te kennen , dat degenomen maatregel,dc l
zarten vanveleonderdallen geheelvan den

He
rfst-Konine
za1vervreenzden in.eenen ti
jd,vaar lletzoo noodig is,dat tleVol'stzichhunne
maand.
-'
genegenheid verwierf. Hi
J smeekl, derhalve nederig en tlringelld: dat tle llertog deze
.

belasting voor eene andere xernissele, eI1 zoo hi
j ditnieltverznag zonder toestemming
des Konings, alsdan de inning der hefling zoo lang sclzorse, tot hjj dezt.zottbekomen hebbel). Zoo veletegerlkantingen,zelfsvalleelle zi
jde,waarhi
jdiebetminste
ver&vachtte, bragten AIZB,
&. aan hel,wankelen. Ili
lastte xolztcwaslEs een nieuw ont*i
# ge
werf) van matiging op te stellen. Daarin werd bepaald, dat de tien ten laonderd vall
de roerende goederell slecllts eenmaal zou betaald wordel), en Ilit'lvall de rllwe, naaar
van de bewerkte stof alleen; de voortbrengselen van den grond en het vee waren

gebeel vri
#
i. Dit was voorzeker eene aanmerkeli
#
l
#
'ke wi
jziging, daar,volgens 11t'toorspronkeli
jke plan, A'
an de bezwaarde grondstoffen,bi
.j ellke Neralldering van eigenaar,
de belasting nloest geheven worden, waardoor de pri
js e1'van nleer dan dubbelflverhoogd zou zi
jn vôör zi
V
i
F totlzaren laatsten vorm gekomen Avarell. De Statellnamen
er evenwelgeen genoegen in;zi
j drongen aanophetafschaffenvandentiendenpellnillg,
maar 01) het behouden van de imposten. De Hertog,bewust tlat (le Koning zicla in dè

(1)(lot-respt
tndd
.
z'
lcedeplltlpl
>i
:II.T.ll-(
p-W .

DES VADERLAM)S .

grootste moeijeli
.
jkhetlen bevond,daar hi
j van den eenen kantbespeurde,hoezeer deze1j
5g
6g
8:
belasting het volk mishaagde, en van den anderen ltant overtuigd was van hare nood-

zakeli
:
i
Fkheid ter bestri
#
jding der staatsuitgaven, betoogde hem , ))dat het hoofddoel
van het invoeren des tienden pellnings was, (Iat de Koning alles wat lli
j wilde
uit(le kYé'
#tlr/t'
f/l#pp kon trekken, waar hi
j tpt nu toe voor éénen gulden, dieltmfal)
hel'
n toestond, alles moest geven, wat men van zi
jne Koninkli
jke voprregten eiscllte.
De tegenstalld der Staten ontsproot hoofdzakeli
jk daaruit, datdeze belasting hun vel'
hinderde, den Porst, zoo als vroeger, tle wet voor te schri
jven. Bespeurden zi
j,
dat de Koning wankelt
le, dan zou alles verlo'
ren en hi
#
jnimmer, geli
j
k
t
ha
n
s
,
He
er
4
en Xeester zi
jn. Zette men daarentegen de zaak (loor, dan zou erna drie maanden
niem and m eer over spreken, want het volk was nog even zoo als JvLlvs clswh
afschildert-'' Intussclzen had IloppERvs den Koning de zsvarigheden aangewezen,
well
te tleze heëng opleverde, en hem tevens de vertoogen vall tle getrouwste
en voornaamste ambtenaren over dat punt Inedegedeeld. De Hertog van Alba
had nimmer eenig bevelschrift van den Koning, de zaak in geschil betreFelzde,
aan de Leden van tlen Raatl van State, of aan de Staten getoont
l, welke laatsten
derhzve g'eloofden , dat de zaak niet uit den Koning, maar llit den Hertog alleen
voortvloeide, die geen enkel voorstel tegen zi
#
jne ordonnantiën wilde hooren of aan

den Koning zenden, zoo als dit te allen ti
*
i
#de bi
4
i
#
'flerL
eJeli
ilke zaken V,e,Februikeli
k was
##
#j
.

geweest. Ook beschouwden al fle Staten eenparig en zonder vooraf naet elkander

overlegd te hebben, de nieuwe belasting als den ondergang des Lands. Hi
j zond
daarbi
*
i
#den Konine
t# de brieven', welke hi
j
o
v
e
r
d
i
t
p
u
n
t
v
a
n
d
e
n
Bi
s
s
c
ho
p
v
a
n
Yperen
#
..

en den Abt van z1lzc#?'
,
4?
, ontvangen had.

Het volhardend tegenstreven tler Sta-

ten, van welke eenige ïn '
Wi
jnmaand.te Bt't
ussel gekomen waren, bragt AIZBA gelleel lltliten zich zelven. Hii yerklaarde op l
zoogen toon, ))dat hi
j hun geen gehoor
verleend zou hebben, indien hij geweten had,dat 'sKonings bevelen nog nietuit.

gevoerd warell;'' en beval llen terstond llaat'hlliste keeren. Vruchteloos beproefden

nogmaals vxolulvs, sAltx,Avxoxr en AARscuo'
r hem te bewegen,de uitvoering van zi
jn
besluit op te scllorten tot 'sKonings wi1naderbekend zollzi
jn. Hi
.
)
'verzekerde ))dat
deze hem ten volle bekend was; dat hi
j metgeweld den tienden penning zou laten
hell'
en, en indien men geene s'
ederlltnders tot ontvangers vinden kon,hi
j zich daartoe
van Spanjaarden en ltalianen zou bedienen-'' l)e Staten vanSb//c??f/besloten,bi
jmeerderheid van stemmen, in het laeFen tler llielzwe belasting te berusten,daar zi
j geen
middel zagen, dit te beletten. Er kwam evenwel niets van; en AIaBRECHT vA> Izoo,
door den Hertog ter inning van den tienden penning naar Holland gezonden,liep groot
gevaar van door de Amsterdammers mishandeld te worden. In Zeeland kwamen de Sta-

teneenstemmig tothetbesluit,deuitvoering derheëng niette gedoogen,vöôr zij daarip
door al de overige Nederlanden waren voorgegaan. Ondertusschen verwittigde &)zBX den

164)
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1568 ltonil,g, ))flal,4le tienfle llenyyillg recds in gelleel Biaband ,te Doortlik ell i11 hetI)o()t.
1576 .
r .

?l?/f
-çc/?c,

Gent, te îpetc?1 ezl irj jjuljlje slntvoogtli
jell gehevezl Averd. llt.uf
lflt

23v. ynaakte zwariglleid. ll1 1I(
èll(t1l(I was de tlag
W in-

illrtlerillg fler Ileflillg bepaald;

term. en xolscwaxss wlts hiermede llezig ilt lleittgoutf
vett. De statell van lii
jssel, fkf
at/t
'!/
1571 e,, (t,.f-/,
-,
-:,. jlafldetl, evetl als die vatl 11
-ollattd, Zeelttztd elt brlaattdet.
etl, llettz hun
aanfleel in den ttfkool) vltll twet.rnillioellgultlens altngebotlen- ln Al-lltl
-s zoutlell door

flpn stadlloplflt-'.#)t1lvangel'
sllenoerntlworden, hetgeell tt-slecltelen rpedsgeschied was.

I)e klagtel' fpvel'deze llelasting 3varell alon'
l zeel. gt'
oot (1).'' Eene lnenigte ktloplieden verliet llet lualltl. '
Naar de getlligenis vallflell Spattllscllell Gezant aal
'
l llet l-'l
-l
t1'
,sclle Hof, llox lpa&.
xcEq 1,E Al-xvz
k, M'
ellke zicltt)1)tlat ti
jdstij,i1tIll'usselbevond, lladfIen zicl' ltattxl' flaltvierldondelfl lttndelltal'
s Ilaa'
r 1)qt-i
-,
valleell begevttll, ell 111111 getal
#)

'
verl
neerflel'
tlt.dageliilkqllitBl-llssel,W11/t1.cA7.
?c/?,llt
jssel,Iloltal-,$,
1.;.
(tst.ltltllderestetlet,.
(leze Ilitgenekenen llatlden last, dell(
Koning vall/$'
f/??/z?.t
-j/z
;llonllerd tlltizcntl
flultatellaaltle lliedell,Avanneer hi
-jh
ellynett1(-'
walletlelttegelthetgew-eld eI1de oltbe-

schtpftlleid derSpalt
jaltrden Avilde tlnderstetlllell.wtLA.
VA sflrak tlverditllitwi
-jlten naetwolztt'
Txsxlrs, B'ien hi
-tell uiterste neerslagt
q'
vond. )x
.
#l
.
-nltttel-,''zeide deze tl.
iel)ben
wogell,
#J
t i
.
))xnecrtlal,tiel,fllligend AvelgestelfleingezetellellzllllelllzetLalld verlatell,illtlitllltIellertog
vallAlbtl niet toeziet. (;odA'el-hoede,tlat er eellollllerstelbaat'lko-ltltlluit geborell'
worde!
1)e Hertog v'il volstrelkt lliet vallzi
-lle flAvalillg, ttalk aallziel'vall flelltielldellpellning,
j
terugkonzen. X'eltlnoet zich t)l)heilltpoze gexolgeltvoorbereitlell-'' 11ldien totln sprltken
BvRlzxvxoxr
.
r, ulEho1rs, cuvkl'l'
x VITEL'
LI e1tallen, 54'
e11kt.tlelt (iezant bezoclltell. Alleelt
1)0*
N FREDEKIK P1'
1.
1UAN 1)1.
- h-SSUXITA hvarellvltllge;o(.ltlll, ))t1al tlt.
kti
etltle penllillg zijll
floel lliet zfhll Inisselk, m lmr tlat NOIRGARAIES, BAKLA&AIONr
1'
Ralttl tler Geldmiddelen de zaak flaaum-. bellandeldell, (laar deze eentnaal gevestigtl zi
jnde, zi
;i lliet
meer denzelfden invloed l
tls vroeger oI) hetbestuur van 's Konings geldmiddelen kon'
-

den Ilitoefeneft-'' Op At,B.
&.zelvellnaaakte hetberigtvan llet uitwi
e
ikellnaarIh'
qttkt.i
jk
eelldiepen indrllk, ofschoon lli
j er schi
jnbaargeellgeloof aan hecl,tte en beweerde,
d'at Alz
vvz
t zich had laten Inisleiden. Hi
J
-verzekerde voorts den Gezallt, )dat drie mil.

lioen glzldens aall golld i(l het kasteel te zkntn?etpen,berusttett;4atlli
j eene hulpbrol,

),
$- 2ï
'
)2
' .'
24,,
1.2418 :
21t),
(l)tz
/??'
?&m
$
.
/?t)p?t?tz?lc:-t
Ie l
>l
.
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bezat in den tweeden hondertlsten penning, en lzem de tiende pennil'l
oegeslaalt,1568- was t
..

terwi
jl boventlien de verbeurtlverklaarde goederen eene rente van vi
gl maal hondertl
*

duizend dukaten opbragten, weshalve l1i
J. de lagen der vi
l.anden niet vreesde.''Hoewel
Axasx betuigde,dat het innen dernieuwe helnng in Bl'
aband,het lzardnekkigste der ge-

westen, reeds begonnen was, lkonde ALAVA echter zi
jne vrees nietverbergen,dat ))dit
de grootste zwarigheden ontmoeten en tot vele ongelegenheden aallleiding geven zou,

op wellke hi
j den Hertog verzochtwelte letten. W at llem betrof,hi
j zou denKonillg
zi
t
F
ine zienswi
jze omtrentdeze zaalk vri
jmoedig ontvotlwen (1).''
De geschillen metEngelalld verschaften nog steedsden llertog.vele llloei
jeli
jkheden.
De Nederlanders hadden het meeste belang bi
'
j eene spoedige vereffening, daar de
waartle van hunne verbeurdverklaal
-de sclzepen en lkoopmanswaren op meerdan achtmaal

honderd duizend dukaten gesclzatwerd, terwtildie deraangeslagellEngelsche goederez'
z
in de Nederlanden naauweli
ej
ks een viertle daarvall bedroeg'
. EIaIZABETH had zich ten
verledenen jare reklkeli
jker betoond, en de zalten wal'
en zelfsop hetpunt van beslist
te worden, toen de onderhandelingen gesclzorst werden, dewi
.j
l Iulzlps,op aandringen
van den Paus doclz tegen den verstandigetlel1 ernstigen raad van AIZBA, zich in eene

zamenzwering ten behoeve van l
u&1t1A.STCART gen'
lengd had. Xen gevoeltmedeli
jden
m et den k-ortzigtigen Vorst, welke tleze zaak a1s die vall God bescllouwde, waarvoor

lli
#
l
7
-alles moestveill
zebben;maar nog meer naedeli
jtlen gevoeltmenmetdevolken,over
wellke hi
j gesteld was en wier belangen aan zi
jn bekronzpen godsdiensti
jver werden opgeofferd. Hi
j, de eerbiedige zoon der Kerk-,geloofde in allen ernst,datdoor de tussclzenkomst, tle gebeden en de verdiensten tler Heiligen,de Katlloli
jlke gotlsdienstin
de AT
ct/cr/tzgz#cki
,was bewaard gebleven, en gebood daarom &I-BA.naauwkeurig teletten,
-

dattoch geenereliquiën uitdie gewqsten gevoerd werden (2)!
De Prins xan oaAxls zette intusschen zi
jne geheime onderhandelingellmetJAx.
os
vAx ovlvEwvoohoz, lleer van kkrat-mond, or
rro vtx voàxowo, Heel'van Keelteltburg,
den Heer vall Belbtkuizett en andere Edelen, alsmede met xluxlEh KA>'
T van Alttstet'
-

tfcpz en meer aanzienli
jlke burgersvoort: om zich '
van eenige voornanle stad, bovenal
van de eene of andere laaven in klbllaltd of Zeelaltd, inzonderlzeid A'an Efl/.
-/?
,
zffzc?l en

#pp?zl te verzekeren; zonder tlit kon hi
j weinig van aanbelang tlitvoeren, en de
braafste bevelhebbers zi
jner vlootverklaarden, daarin alleen hetnliddelte zullen vinden, om de ongeregeldheden der schepelingen te breidelen De kri
jg van Iulzlpstegen
.

de Xoren in Granada, de verwikltelingen met E vlge/tpz?
,d, en de ltouding van het

(1)Correspondancedepullzlppz11,1,.ll.p.215 217.
(2)Correspondancc de I'llll
alppx 11,1'.11.p.121,124,125,133.163,171,180,193 1j6
199 202, 205, 211,212 215.
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15
16
8- Fransche Hof schenen 'sPrinsen plannen te zullen begunstigen. Zi
jne pogingellwer576 d
en echter niet met den gewenschten uitslag bekroond. Eene der oorzaken daarvan
was de aanlzoudende tegenkanting van Graaf EpzAlto van oost-Friesland, welke steeds
over de baldadigheden der W atergeuzen klaagde, en wat ORAXJE ool
ktlaartegen inbragt,

en hoezeer zi
jn zaakgelastigde Batslus er goede orde op gesteld had, hetbaatte niets.
Het uitloopen van 'sPrinsen scllepen werd tloor lzem belet, en ter naauwernoodgelukte
het soxov en olhx. voLkERr
rsz coohxllEh'
r,dat de vloot voor oaAxzE behouden bleef.
Soxov moest E'
;nl#e?è verlaten; hi
j begaf zich naar Em merik e)1 ontsnapte daar,
door hetbeleid A'an zi
jne vrouw , NAXIA vzkx x-trsEw, aan de handen des Hertogs van

Kleet', wien &.IzB& aangespoord bad, lzem te latenopligten.Xetuvo'
rsxsRoExbeproefde
lli
j het verbitterde Utrech,t in opstand te brengen. Xaar ook dit mislukte. ln plaats
van den sedert ltort overleden Nederlandschen slotvoogd van Vredenburg, waseen Span-

jaard aangesteld; en de bezetting,onlangs naar Alkînaar,Leiden,belp en den Briel
gezonden, was teruggekeerd uit hoofde van het hardnekkig verzet van hetS/fc/lf

tegen het invoeren van den tienden penning. Het ltri
jgsvollk, vi
jftien maanden soldi
j
te goed hebbende, teerde op den burger en pleegde grove baldadigheden. De dringende ltlagten der Regering llierover ten Hove, werltten niets anders uit, dan

het bevel, dat zi
j den Hertog de handvesten en voorregten der stad in handen moest
stellen,waartoe zi
j het volgende jaar metgeweld gedwongen werd (1). ILBA zelf
geeft voor reden op, waarom hi
j Utreclttgestrenger dan eenig ander gewestbehandelde, dat de Staten aldaar vôör vier j
aren door een besluitde uitoefening van de
.

Roomsche godsdienst verboden hadden, hetgeen nergens elders geschied was, en dat

llun onbesclzoft ïedrag, sinds zi
.
jne komstin de Nederlanden, bewees,dat zi
j er volstrektgeen berouw overlladden (2).
Even vruchteloos als op Utrecltt, was de poging van zwwos vxx MEoy:x t
an zAu.os
BLOMMAERT, om Vlaaltderen voor oralq'e in beweging te brengen door middel van de

schatten, welke zi
j in de kloosters en abdi
#
jen dachten te veroveren. llunlle bende,
welke zich in de bosschen ophield en m enigen uitval beproefde, werd eerlang door

ALsA's kri
jgsvolk uiteengqjaagd. DeW atergeuzen,diestèedsdeZllideruee,de;'
JQ##c4
12 v. en Itet Vlie bezet hielden, maakten zicl: intusschen meester van een en tlertig koopLente-vaarders ofschoon er acht onder waren met geleibrieven van Graaf x-ooEw v.
lx voorzien.

m aand

,

1571 Daarop werd slbltnikotdaln,door lzen verrast,geplunderd, en in brand gestoken. Ter-

wi
jl zi
j de omstreken van z
vedemblik gestadig verontrustten,en verscheidene dprpen in
(1):0R,klist.d.Nederl.f.
19-/.D.1.11.Y.b1.331-335,340-343,348-353,B.V1.bl.
357- 361. v.METERSN,Hist.d.zY:#,
e?-/.Oorl.B.1Y.bl.68 verso.

(2)cotwespoltdancedepHlslppx11,T.ll.p.214,215.
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dien oord hun geregeld brandschatting oplaragten , werd kVoz-lçllnè,in Friesland door1568-

zxvExs geplunderd, gedeelteli
jk-verwoest en een grootaantalinwoners, ter verkrijging
van losgeld, weggevoerd. Versterkt door eenige scheepsbevelhebbers van &x-s-&, welke
tot hen overltwamen, zoo als onder anderen zzoEh rRxxszoox van Medem blik met een
-

oorlogschip van honderd vi
jftig last en de geheele bemanning, verspreidden zi
j schrik
en vrees langs de kusten der Nook-dzee. Versclzeidene hunner schepen werden te Boebelle en in Engelatîd uitgerust. 1l) Zcc?t'
//,é/, vooral OP îj-alcltel-eîl,, was men voor
eene landing beducht; doch het schi
jnt, datde maatregelen ter verdediging, toen en
vroeger genonlen ,t1e '
W atergellzen van den aanval teruggehouden lzebben, tot wellten,

naar hetgeruchtwilde,vi
jftig schepen omtrentbuiîts gereed lagen
Om hen van
de Friesche kusten te verdri
jven, stevende BoscllnvzzEw kort daarna naet elfschepen
naar de #e'??.
$
', aan wellter mond de '
W atergeuzel) het anker geworpen lladden.
RoBl-Es zond hem , op last van &IzBA, vier vaartlligen met twea llonderd busscllie-

ters, en nu tastte hi
j de vi
jantlen aan, die ziclz in slagorde geschaard hadden,maar
bi
j het derde k-anonschot de vlugt namen. Boscuzltuzzx zette hen aclzterna,
overde achtsclaepen, en het vollk van aosLEs nam een scbip met veertien stuklten geschut. Vier vaartuigen ontsnapten , de overigen slopen tussclzen de Engelsche schepen

in de haven van Enkbdell. Vele vri
jbuiterswaren gesneuveld, of,terwi
jlzi
j zicllmet
zwemmen traclztten te redden,in de golven omgelkomen (Q). Xeer tlan vi
jftig werden gevangen genomen en opgehangen , of naar Amslerdam gevoerd. Toen Boscsllvl-

zEx den buit te Enlêltuizelt vertleeld lzatl, stalk hi
j de Noordzee in, sloeg zeventien
Geuzenschepen, die bi
j de Engelsche kust onder llet ltasteel van bover lagen, op
de vlugt, zeilde van daar naar de ieeuwsche lkusten en lkeerde, na alzoo t1e zee gezuiverd te hebben, naar E '?/;/??d?
'z::? terpg,waar de vloot voor den V-inter werd opge-

legd. lntusschen lladden de verstrooide vri
jbuiters aan tfc .
Ee1èî
,s zich weder verzameld,
en vier ri
-j
lkbeladene Hamburger lkoopvaarders genomen, welkerbevelhebber, denkeli
jl
t
uit weerwraalt over den dood van Jxx BhoEcu , op lastvan den Nederlandschen vlool.

voogd gewurgtlwerd (5).
Ondanks de goede verstantlhouding van ot-an'e en Graaf LonEw lax nlet xxhlrlu 1X
.

(1)BOR-Iiist.d.Nederl.0œ-/.D.1.B.Y.b1.333,334. v.METSREX,Hist.d.Nederl.0pr?.
B.lV.bl. 65. IIOOFT, Nederl..
58
*
.
:/. B.V1.bl.221. v. (
kROSISI;IIX, Ge.
zcb.d. W J/&f/. b1.71 75
en de aldaar aangehaalde schri
ers.
*i
Fv

(2)(ArrespondaneedepHllzlppE 11,T.11.p.179,180.
(3)S0R,Hi.
%l.d.l'
e#el-/. Oqrl.D.1.B.Y.b1.333. v.tlRoxl?lfzIlx. Gescb.#. 'W altwg. bl.79,
80, 402. 403.
;1 +
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van Frankri
jk, welke in dien ti
jd zich tlen Hervormden zeer genegen toonde (1),

1576 schi
g'
nt de pl-ins aan tle belofte des Konings geen vol vertrouwen geschonken te heb-

ben.Xisscllienverwachttehi
jvanKoninginExzlztssrllevenmin'
bestendigehulp,envreesde,
datzi
%
i zich weldra weder met Spatq'een &I-BAzouverzoenen,daarzi
jtochongaarnezien
zoude, dat een deel der Nederlanden aan Fraltkrijk kwame. Haar Gezantaan het
Fransche Hof,l-Rwxçolswz
kLsxxolxAx,immers meende,dat hetplan der Oranjesgezillde
P
;

Duitsche Yorstela was de k#tWcr/tt?ldp'lte verdeelen; Vlaanderoè
,en Artois aan Frank-

r#'
/ç, Ilbllan4 en Zeeland aan Engeland, en Bl'aband metde andere gewesten aan

een Duitschen Vorst, vermoedeli
jk tlen Prinsvan oranje,toe teltennen (2). Hoe dit
zij, hi
j wendde zich om onderstand tot Zvleden en Denemarken. De getrouwe en
voli
jverige soxov, uERM.
&w vix I:zR i
/>IERI!en JEAN o:lL'EcluusE werden derwaarts gezonden naet last, van de beide Koningen niet alleen eene haven in de twee ri
jken,
ter bemanning en herstelling van de schepen der W atergeuzen of tot verkoop van
den buit, maar ook , inzonderheid van den Koning van oenemarkett, eene hulpvloot
van vi
l
'f of zes schepen
te verzoeken;
terwi
l
'l zi
l
' in Zweden trachten moestell, de
#.
#
K.
,'
#F
#.'

schotsche soldaten, welke aldaar getliend hadden ,in oRxxzx's soldi
i te nemen.Dezen*#
ding m islukte ten eenenm ale. De Koning van lletleïtîarkett lzad m et vlxall:s een ver-

drag aangegaan en reeds eenige schepen uitgerust, om op de Nederlandsche vri
jbuiters
te kruisen; en Zweden verklaarde,dat lnen,wegens oude verbindtenissen metSpa.
tbie,
den Prins van oralt
je geen onderstantl beloven konde (5). Bijzooveleteleurstellingen en vergeefsche pogingen,verlaten van bi
jna alle Vorsten uitvreesvool-denKoning
van Spanje, en slechtsdoor weinige, in lzetgel
zeim , begunstigd, moetmen ohtxzs's
bedaardheid, zi
jn geduld en zi
jne standvastigheid, om op den ingeslagen weg onverwrikt voort te gaan, met regt bewonderen. ln de genegenheid der Nederlandersalleen

moesthi
#
i
#zijn hoofdsteun vinden.Zi
jne aanhangers,welke door woorden en i1)geschfiften de daden en oogmerken van ALBA op het hateli
jkst afschilderden,veriloogden
onder het volk flen afkeer voor de Spanjaarden, en hetverlangen naaroRAx.
fE. Xen
verhaalt, dat som m ige burgers den Prins belooftlen, hunne eigene huizen in branfl te

steken, om de steden buiten staat van tegenweer te stellen, wanneerhi
*
jer zich voor
xertoonen zou (4).
(1)Ilolt, Ilist.d.Nedevl.tltz
r/.D.1.B.V.bl.357. f
iltosy v.pltlysTyaslt,in deàrchives#cla
'
Fcïçfm d'orange,T.111.p.382 ,383, 496. Vgl.Leven van wllztE. l,D.11.b1.202 216.

u

(2)v.Gltflxlwf
iEx, Gesck.d. Br
tt/tvy
p.bl.77,78,401.402. wAIGAA-MR,l). Y1.b1. 332 uit de
Mt
lmoire'
g de wxlzslxGllxM. p. 1.
36, 140, 141.

(3)*OR,Hist.d.Nederl.oorl.D.1.B.'
V.b1.33
(4)Hoo>a7',Nedewl.Hist.B.Vl.b1.2% .
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Widdelerwijl had .
&I,BA den Koning voorgesteld, een nieuw vonnis tegen ORANJE te 1568

wj'zen Wegens de Wanbedri
l
'ven en vi
l
'
andeli
j
'kheden,welke deze sedertzi
jne verbanning.1570
#'#
t.
#
*#'
#
had gepleegd. 9it vonnis hield in , dat ))de Prins in beeldtenis openbaar geregt,

zg
4
p
ns1a aan den staart van een Kp
ard te zi
-n rondgesleept,verbroken,zi
jne
#ne wat
.e
' I
?
.a
#l
F
.

kinderell vall I1llIz adeldom beroofd en voor eerleos en onwaartlig verlklaard zouden :1f;
I.
-

den,oln eenige goederen of bezittingen'in de Landen des Konings te llouden (1).'>
llet groote jaar van Yi
#ftien honderd twee en zeventik
e# F. waarin ALBA vtit zi
e ge@i
#n
..

droomde rust geweldig op
schrikt, el1 de g
ondslag
an Nederlands onafbankeli
k<.g
'%
*'e
'*'r
=
x- v
#i
'#l
--

heid gelegtlzottworden,bralkaan (2). .
I)ekYe#t?9*/t
zzl#:AIverkeerden in eenen lzagcheli
oestand, die, naar tle Ineening van oox ehwxcEs oE Alawvt in een verslag aan
%i
#ken t
den Koning, nog. zou verergeren, wanneer men vernam , dat de komst van AIEOTw&.
css
at
len
l,vhe
t
l
enrdALB
zele
ve
gt,
ver
wa
tli
geé
st
hatlr,alflozor
i
#
jndeananz
ie
erl
orvo
el'
lk,,we
alA
geme
llltgvur
ehaia
elnangedr,wa
ssma
atr
éenld. t
(.
Izs<. 5 v.
wensch ,touwhad a! zijn aanzien verloren , werd algenieeii gehaat , en ci was rnaar een werisch,
a
m aan
-

nazneli
jlt, t
lathi
#jspoedig.'nogt vertrelkken,
. terwi,
-lnlen daarentegen van àlsoxxw cxx,:, *
j
1572
wegens zi
jne goede lleedanigheden, t1e beste verwaclzting ltoesterde. '
W-einig eensteml'
nigheid heerscllte onderde luedeltA'al)den Raad .;11,State;en de wi
jze,op welkede
Raad van Beroel'ten t1e zakelz bel'andelde, was niet in het ware belang van den Koning. NolhcAltxss, B&.RIz.
&v.
uoa''
r en xEosx, welke laatste weinig dagen daarna te Zwol y v.
aan eene beroerte ovel-leed, lladden Bl-ussel verlaten, hetgeen hunne ontevredenheid LOuW-

maaud.

over den gang van zaken te kennen gaf. Vloyull;s en r
lalsx&ct
nden zich evenmin
.? ko

metde gevoelens van tlen Landvoogd vereenigen,op Avien ook de Graafvan Manspld
ten uiterste misnoegd was. kller gemoederen waren verbitterd over tle hefling van

den tienden penning, welker uitvoering ALKVA bi
jna voor onmogeli
jk hield, en hh
:'
F
vreesde voor de gevolgen, wanneer om harentwil in eenige stad een opstand mogt

uitbarsten (5).
Vrlvchteloos waren tleze p-enken voor llLxps, welke een onbepaald vertrouwen in
*
AxuB.
& stelde, tlie l
zem misleidde. De Hertog imnaers, hoezeer bewust van de tegenkan-

ting, die het invoeren van den tienden penning alom ontmoette; hoezeer hi
j wist,
dat de Staten deze helling als tegen 'sKonings wil, ja, zelfq alsbuiten diens voorkennis doorgedreven, beschouwden en beslotel)hadden,dool'afgevaardigden naar Spazje 16v.
.

te zenden, hunne klagten flaarover Aoor den troon tebrengen, verzekerdehi1
'echterden SP
kgrmok.:#'

(Jol'
l.espondance #t?plllLlppz 11, 15. 11.p.176 , 177, 178.

(2)AI-BA had onlangs den Koning verzekerd,datallesin builschlalld rustigva:,cl1ditjaalniets zou gebeuren,waart
wer hi
j zich behoefdeteverontrusten. crrespondance de lyultlpp: 11,
T. I1.p.183.

(3)tx
't
l?-rt?.
sptp?dftk/cedepullall'pE 11,T.ll.p.217 219.221.
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1568- Koning, dat de nieuwe belasting met spoed zou tloorgaan, en beweerde steeds,dat op

1576 ditpuntnietsmoesttoegegeven worden (1).Achtdagen daarlla vaardigtlehi
j,vertoornd
over den hardnekkigen tegenstand, een nieuw bevelschrift uit, waarbi
j de Overheden
en openbare ambtenaren gelast wertlen, de ontvangers van den tienden penning in (le

uitvoering van hun ambt ltraclztdadig te ondersteunen; terwi
jltevensde straFen verzwaard werden omtrent degenen , welke zich tegen de belasting verzetten , llaar wei-

erden te voldoen, of trachtten te ontduiken (Q). FlLlps betuigde, dat ALBA hem
eene uitstek-ende dienstmettleze hef
llng bewezen had; maar vermaande hem , zoo zi
j
te veel zwarigheden mogt opleveren, vooreerst met de Staten over een afkoop te onderllandelen; voorts aan deze gewigtige zaalk de grootste oplettendheid te schenken,

en haar op eene wi
k
jze ten einde te brengen, welke zi
g-ne belangen metde rust en
voldoening der lantlzaten vereenigde. Hi
j verwonderde zich ten hoogste, dat men in
de Nederlanden,twi
jfelde, of de Hertog hierin wel op zi
jn lasthandelde, daar geen
Konink-li
jk bevelsclzrift was uitgevaardigd. Ellt toch moest overtuigd zi
.in, dat dit
s2p4ro.k'.- geene zaak was, tlie zonder zi
jn voorsclariftlton behaudeld worden. Kortdaarop ge.

.

kelm. lastte lzi
<.
x-s&., de leden van den Raad van State in zi
kln naam te bevelen, het llefl'
en
.l .
1572 van (1en tienden penning meti
jver te bevorderen. Ondertussclaen laatl laem de l'Iertog
te kennen egeven, dat laet invoeren der nieuwe opbrengst, om de (laaraan verbon.

ê

dene bezwaren,veelth
#
.
#d zou vorderen. Deze bezwaren ontsprotell,naarzjnemeening,
niet uit het volk, maar uit de ambtenaren, die met den ontvangst belast waren. Hi
.j
hield zich overtuigd,datzoodegenen , welkehem lnoesten onderstetlnen, geenehinderpalen in den weg gelegd hadden,de bewuste heëng indeAk//c0-//'
???f/c0/tlzanseven gemaklkeli
qj
lk zou geschieden alsinKastiliè'
.Evenwelbegollmenreetlsopondersclleideneplaatsen
16v. in Brabaltd en Vlaandereit inte zanaelen , en deBisschoppen van f/?crc??,, (
;e;llen Bl-ugge
te
nt
e
)
)
e
n
i
u
di
t
opz
i
gt
go
e
de
di
e
ns
t
en
maand. ewez
.
lloezee).laier deK oningdoor.ssA om dentuin

geleid werd,bli
jlktuiteen schri
jven van deze Kerlkvoogden aan FlLlI,s,waarin zi
jhem
betuigen,))dat zi
j hunnen pligtzoudenverraden,indienzi
jhem hetkwaadnietonderhel
:
oog bragten ,welke het heFen van den tiendenpenning den Staatzalberoltkenen. Deze

belasting is zoodanig ingerigt,datde ri
jken nietsbetalen,e11alhetgewigtopdearmen
drukt. Xannen van ondervinding voorspellen,datindien zi
j doorgezetwordt,11e1,Land
ontvolkten de handel,welke er den ri
jkdom van uitmaakt,verllietigd zalworden. De
valsche eeden die, om zich aan de belasting te onttrekk-en , gedaan worden ,zullen
het Land met gruwel vervullen. Het beteek-ent niets, dat de Staten in den tiendel)
penning toegestenzd hebben; want,behalve dat vele van llen ditontkennen,zoolleroellt

(1)CmrespttkldancedePlltlppE 11,T.1l.p.222,224,226,230.
(2)nkxulrlzl
:s vAN pzx ARISX.lefkiaïtl'pe Denier,p.4,8,9,10,19.
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men zich ook op lzet gevoelen der Doctoren in de Godgeleerdheid: tvantèeer ltet z
t
lp//:1568

eette wetnietwilpzllt'
tlzlgezl, ofscheoltdt
'et'
4
?e/regtvaardig ?'
,:,'
.-e'l/te/vollvpwr:pflteep ; 1576
'
mccr nog y?'
lccg-wanneer die wettwi.
jfelachtig is, e1thetz
pp//çeegtig rt?#/heep ,is pczlju2e4utYegoed J/
'pr.
s/inpc??'
lpc#:verplht,zullveenewetniet#pt?r tedrl
j
,ken (1).''
maand.
Zoo vereenigde thans één belang weder de Roonaschgezinden m et de Hervormdel), 1572

welke de beeldstorming van elkander gescheiden had. Spaansch- en Staatsgezinden,
allen voorspelden niets dan ellende en rampen uit ArsA's onstaatkundige maatrege-

len (2). Het is waar, het heflbn van een tienden en twintigsten penning wasniet
vreemd in de x
àp#er/tlzl#e4, en aldaar nu eens toegestaan, dan afgewezen als een middel, waarvan men zich slecllts in dett ?,
ff/cr,
s/m?
,nood bedienen moest. Xaar X.&REL V

had deze wijze van geldligting bi
j een openbaar bevelscllriftin Vi
jftien honderd vieren
vi
#
jftig voor alti
#
jd afgeschaft, hetgeen Fzyulpsdriejaren laterhad bekrachti
.gd (5). Het
is vreemd, dat noch de Staten, noch vlorlus,noch eenig ander bestri
-j
der van ditbelastingstelsel, zich op dit stuk beroepen hebben. Hoe ditzij,zoo algemeen en druk(

kend als thans was deze belasting nimmer geweest, welke de bronnen van welvaart
eheel opdroogen en de middelen van bestaan ten eenenmale vernietigen zou. Het
volk werd alzoo de levensader afgestolken; er bleef geene andere keuze over dan zich

met gewelt
l tegen hetgeweld te verzetten,ofte vergaan (4). Hetafdwingen van den
tienden penning alleen is genoegzaam ,om den opstantltegen Spanje te wettigen.))De
Netlerlanders,'' zegt nz lxoor
r even waar als geestig, ))hebben in het vervolg alles

gegeven, om tlen tieladen penning niette geven (5).', Ongelukkig vond deHertog,
die gezworen had zich eer in stukken te laten kappen dan toe te geven, eenigen

welke hem in zt
jn opzetsti
jfden en den raad gaven, met de heëng in Brussel zelfte
beginnen, daar alsdan de Stadhouders.der onderscheidene gewesten welligl zi
jn voorbeeld zouden volgen , meer daar nu '
sKonings wilbekend was(6). W erd AI,B.
&
door de Regering van Brussel uit vrees voor zjne ongenade ondersteund, de gilden
kantten zich hardnekkig aan tegen zi
jne bevelen,en eindeli
jk-4oten alleneringdoenden
hunne winkels; de slagers verkochten geen vleesch, de bakkersgeenbrood, debrouwers

(1)CprespondancedepllllzlppE 11,1'
.ll.p.227,228,219,231-236.
(2)Sltpplémentctxz Archives,p.112.
(3)xl-ul'
r,Ilist.d.#p#.Staatb
meg.1). lY.b1.505 507. 'AXHrIZEN v.0.:Rlyx,Notice zwr le
biœièmeJgel7ïcr,p.32,58,(2),59.
#
(4)#1g.Leven '
t/éf'zwll
zl.
xx l,D.ll.b1.243 247.zAxlltplzxy v.D.zRlys,Noticeetc.p 89.
(5)Annal.We/#.Izib.1l(6) Cort-espondancedepnll-lppx 11,T.l1.p.232. vllalvsad llt
lplp:ql7x:,Epist.p.616,619.
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1568- geen bier meer, en de boeren bleveu van de marlkt. Nu ging er door de stad eel,
1576 aIgemeene kreet op tegen de belasting., en alles gel.aakte iIa beweging. Op staanden
voet besloot ALBA eenige winkeliers in hunne tleuren te laten ophangen, Asr
aardoor de

overigen,naarhi
j meende,tot andere gedaclaten zouden komel). Men verhaalt,datde
beul reeds bevel had zeventien stroppen en eenige ladders van tien oftwaalf voet ilz
bezetting.in tle wapenell gekonaen en oox I;RILIIERIK ten
ereedheid te houden; dat de '
van behuize van vloLlcs bezig was,tle doodvonnissen op temaken , toenALBAplotseling'

sluit veranderde en hetheffen van den tienden penning staakte (1). '
Watlzem lliertoe aanspoorde is een te G langri
jk puntin de geschiedenis vallNederland, om niet
uitA?oerig ontwiklkeld te worden.

Nog steeds hadden ORAS'
JS de middelen ontbrpkellonldekri
jgsl
zzagt,welkelli
.inlettle
uiterste inspanning op eigen kosten lzad bi
jeengebl-agt,teollderhoudell.Steunendeoplle
verbittering,welkeALBA'Sdwingelandi
jnleerenrneerverwekte,warentlezak-ell,naarzi
jne
meening,thans zoo gesteld, datmen hopen mogt, zelfsmeteenebetrelkk-eliikgeringexom ,
ietsgrootsuitterigten (2). zi
jnepogingen tel'inzamelingvallgeltlenindeAèt
ï
'et-lqltdelt
.

- oolk I>IE'
j
1'EIt.
&oRIAAlsz.vAN
en onder de vlugtelingell in de omliggendegewestel), waarbi
.
OER vrssvv, later Leidensmanhafteburgervader, hem opdebelangloostt,wi
,j
zcuitstekende

diensten had bewezen, waren nietnaarwenscllgeslaagd (59. Sowov el1anderen ontvingen alzoo, in het begin des .j
aars, op nieuw

daartoe volmagt,in well
te de Pz-ills
zicl)op de bitterste wi
jze over veler karigheid beklaagde, waartloor alzjjne zorgen en
opoFeringen, om Nederland van de tlwingelandi
j te verlossen, vruclateloos gemaakt
werden. Er werd nu wel eene goede sonz opgebragt, naaar alti
jd te weinig voor(le
behoeften van lzet leger van den Prins,wien eindeli
-k 4le Koning van #'
l
k-f,'?/:?-t
,
'
/'
/i
'
rtwee##

. bl.86. 4,.
(1)Apologie rtz/?wlslzEhll,biiBtlR,llist.d.A'ederl.op?-/.D.11.A'llthettt..$'/t?/2/i,
chik'es de la Jféffs'
p?'
l #'orange, T. 111. p. 408 411. I,l
r I.El-IT. t7/
?rt
?1?. #. 11011.T.11. Liv.R.
p.223. STR.
&IIA, de #e#P Belg.t
'ib.Yl1.p. 428.cA3II
'A.
x&,della p//t?
r?-t/
,#t'F'
ït'
fndra: 15
. 1.p. 73.
.
cllwpptrvs, Ilist. &/
.
97. de la gk/prrc #c FI. Liv. 111.p.112 ,113. HARAEITS,Alïnal.Brab. T. 111.
p. 118. :OR, Hist. d. Nederl. 00rl. D. 1. B. Vl. b1. 361.
SIE'
1-EI
tES. I'
list.d.a
Yc#ta)-/. Oorl.
'
B. 1Y. 1à1. 70. REvp,Hist. d. Nederl. 0/
.
/1.
/.B.1.1)1.6. I.
lotly-'
r:8ed(tî'
I. Ilist.B.Vl. b1. 227
olzsllr
s. Oovspr. d. Nederl.#cr. bl. 462, 463. Ygl.nwxulllzEs 1'. altlsx,i
'
kotiee î'
ltr le .
l??
'
r
z?'
.
ép?c
benier. p. 3 20 , welkc het verhaal van AI
-:A'svoorgenonaene gewelddadighedell te Bl-ttssel bt
a-

stri
jdf.hoofdzakeli
:
i
F
k op
Ac
ur
ond.dattwee Kroni
@i
Fks
cltri*i
Fv
ers,
- o
os
Us
A.#e
tuij
<z
#e
n xan lletn
%.#'e
en des/i
#i
.F'ds i
,a
tIestad gelàeurde en vlcl
ultrsin zi
jn fp??7rne??f.en Epist.ervan zwi
jgen.
(2)son.,
JJ?
,
&/.#.kkitderl.(?/
?r/.D. B.Y1.bl.362.
.
(3)Som,
ntiet-î'
d?'/lt'
fl/enz.bijA.xLCll',Hist.d.11011.z
$'/lt'
f/.
:r/
?g.D.1.b1.487 493. TEn-A.
I'zi4.
Leîtensbùzonderh.'
t?.p.k.v.o.AVERFF,bl.36 5
'
-5.
.
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znaal honderd duizend kroonen voorschopt, welke hem natlerllantl geschonken zi
jn (1).15
15
67
86
s
t
r
o
opt
en
l
angs
de
De '
W atergeuzen waren mitldelerwi
jl in magt sterk aangegroeid,
Nederlandsche lkusten en hielden zich in het I'
J#:, het fftdncc/, bi
j Bolter en in tle

nabjlzeid van llocltelleop.

',l

'

W zrrEx vz
kx srozs vAx rarszzowo had
)'last van oaAxzz, zicllin hetbegi
.'
n des jaars

devzeewareningesteventleneenige
bi
jdertien Geuzenvaartuigen te voe/en,welke de Zul'
scllade aan de sclzepel) van ffppr?l, die totde vloot van BoscuuvvzEx behoorden, hadden toegebragt. De vorst noodzaaltte hem eerlang ontler kvieringett te loopen , waar

hi
j derwi
jze in heti
jsbezet raakte, dat hi
t
i
# er totLentemaantlmoest vertoeven. Zi
jn
volk kwam hier tlageli
jks aan land, om zicll de benoodigde levensmiddelen te verschaFen,tloch pleegde daarbi
j zooveelmoedwil, dater op éénen nachtzeventien-door
de W ieringers doodgeslagen werden. lletontbrak ThzsLoxo aan magt,dien moord te
wreken; zelfs vergdellde '
W ieringers hem een eed af, dathi
tnimmer opllen verlzalen
*i
#'
zoude. Bossr zond kort daarnavier vaandels krtgsvolk onderzAx slxowszoow aoLnaar

î'
Vieringeu,en ternaauwernootlredde ThzsLoxl zich op zi
jn schip, lletwelk door Rol,
opgeëischt, doclz zoo wakker verdedigd werd,dat de vi
janden, na een hevig schutevaarte,waarbi
j zi
j meer dan vierhonderd schoten ophetvaartuigrigtten,wi
jkenmoesten. X'en had intussclzen lzetschip uitheti
%js weten te bevri
jden, en '
rRzsxaowo, zollder meerdan ééllen man verloren tehebben, wendde den steven naarEngeland (:).
Te bovet., werwaarlszich, vermoedeli
jk, de bovengenoemde dertien schepen begeven
hadden, voegde hi
j zich bi
j eene vloot van veertig of vi
jftig zoo groote als kleine
bodems onder bevel van I-uxEv, daar suxsaEs zicll denkeli
jk bi
j xzoozwxzx vatt
k
Ylt
îstfl/ te Bocltelle ophield. Xen verhaalt, dat een onverwacht bevel van Koningin
SLIZASETII, die niet geheel met Fzlzlps wilde breken, de '
W atergeuzen nootlzaakte zee

te kiezen; dat zi
j toen besloten naar de 5b4#

zeilen, fle k-oornschepen uit de

oostzee te ontlerscheppen, voorts ontler l'
eœet veertien of vi
iftien van ALBA'S oorlog*#
schepell aan te tasten, el1 dan weder een aanslag op Eltliltuizett te beproeven; dat

LvxEr daarop metvier en twintig van zi
jne grootstevaartuigen t
1eEngelschel
tustverliet,
meteene Spaansche koopvaardi
jvloot, naarAnttvelpelt bestemd, in gevecht geraakte,t3ent
0ve.
een paar ri
jk geladen scl,
lepèn veroverde, en toen, door tegerlwind belet den be-maand
raamden togt Noordwaarts voort te zetten de #JJ:' inzeilde, om de koopvaarders, 1572
,

welke op de rivierlagen,te benzagtigen,die echter naarBetlerdam ontsnaptell;dathi
j
het niet waagde aan Land te stappen, en (1001-een hevigen wind uit het Noordwesten

verlzinderd weder uitte zeilen, zoo welalsuitgebrek aan li
jftogt, besloot, zich &an
(1)zolt-Hl
.st.d.sT
ederl.00rl.l).1.I1.5'I.b1.362.365.
(2)lt
la,Ilisl.d.Arct/prl.(4tm1.1).!.l).5-1.1'
)1.36511 DEEL. 5 STVK.
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15
15
68
76
- den Srfclte verzekeren. Hetblt
jktintegendeel,datt
leW atergeuzen,in hetgeheim ,
door de Koningin van Engeland ondersteund werden , met wie de bekende geschillen
nog verre van vereFend waren, en de vrede zelfs op het punt stond van verbroken te

worden. (1). De Engelsche bewindslieden verklaarden rondweg, dat de vri
jbuiters
lastbrieven hadden van den Prins van oranje, tlie als onal-hankeljk Vorst tegen den
Hertog van Alba kri
jg voerde (2). Hetismeerdan waarschi
jnli
jk,datzyuzzAsz'
rllde
W atergeuzen heeftaangespoord, zich van eenig vast punt op htlnnen geboortegrond te

verzelkeren, om EILIPS in zi
jn eigen gebied werk te verschaFen en daardoor zi
jne
onderneming tegen E'/#clJzl#, welke ontdekt was,te verjdelen (5). Een ti
jdgenoot
beweert,dat LrxEv , op het berigt, dat de vloot van MEIIIXA czx,lnaarNed'
erland onder
zeil zou gaan,besloot,haar vöôr te zi
jn,opdat zi
j geene haven mogtvindenom binnen

te loopen,en dathi
j een begin maakte methetinnemen van deltBriel (4). Hoe dit
zi
j hetwas geen toeval, maar het gevolg van een we1 overlegd plan, zich van den
sleutel van Ilblland,waarvoort
lesti
jdsdei
tBrielgehouden werd (5),meestertenlaken,
hetwelk de W atergeuzen de Maas opvoerde. Het laat ziclz denken, dat l,l7xzv en
razsLowo in verstandhouding stonden met deHervormingsgezinden in die stad; de eerst'
genoemde was er vôér weinig maanden nog geweest, en de laatste telde er vele vrien-

1 v.den (6). Hetwas op een Dingsdag, desnamiddagsten twee ure,dat vAw uahsx en

Gr
asm.
157
2 BRAXo, we1ke het bevel over de twee veroverde schepen voerden,het anker voor den

Bviellieten vallen,onmiddelli
jk doorde overige vieren twintigbodemsgevolgd. Terstond werden depoorten gesloten, en de Raad der stad kwam bi
jeen. Ontlertusschen
komt de veerman zA> plzTzlt x.oppELsToK , wien wel iets van het planderW atergeuzen

mag bekend geweestzi
jn,van Maasstuis naar den Bvielmeteenebootvolreizigersaanroei
jen,die zich echterin alleri
jllaten terugvoeren,op zi
jne verzekering,dattleschepen,welkegindsde zeilen opgi
jden,'
W atergeuzen waren. Daarop spoedthi
jzichnaar
devloot,vraagtnaarThzsyuoxo,enwordtdoordezenaanxuvxzvalsdere#emanvoorgesteld,

(1)Correspondalteedepllltlpps 11,T.1l.p.220,221.
(2)CorrespondancedepulslrpB 11,T.ll.p.237.

(3)GACHARO,in de Covrespondaltce de pnlLlppE 11,T. 1. p.XXX#1l. sonGxsT, pIllLlpl,s 11 et
la Belgique,p.76.
.

44)xxynoc:,Ilist.d.1.g.deFl.p.116.

(5)STRADA,de'ellpBelg.Lib.Vll.p.431.

(6)Tz wATsR, Yerb.d.Edel.9.lY.b1.279-281. Vg1. v.GRe:lsGsx,Ge:ch.#er bYaterg.
bl.415,462.

DES VADER LAXD S.
.

.

.

j .uj .

---

om hen in den .
B1-ielte helpen. Dadeli
jk begeefthj zich met TltEslzoxoszegelring,als11
56
57
86
gqloofsbrief, nRar de stad en deelt den Raad het verzoek van Lvxzv mede, een paar
gemagtigden te zenden, om over de overgave der veste aan ohAxzz te pnderhandelen.
Hun zou geen leed geschieden ; men kwam alleen, om hen van den tienden penning
en van ALBA'Sdwingelandi
.
j te verlossen. De Raad aarzelde, doch toen KoppzLsl'oK

verzekerde,datde vlootmetvjfdui.
zend koppen bemandwas, stemdemen tgt
bezending,'Avaartoe eindeli
jk- twee Regeringsleden met moeite werden overgehaald.
stoutweg

Lrxsv ,die reeds aan wal was, eischte van hen ,in naam des Prinsen van orap'e,a1s
Stadhouder des Konings, dat hem de stad binncn twee uren overgeleverd zou wor-

den. Deze ttjding en hetgezigtvan hetvolk,dat inmiddelsontscheept was en op de
W ater- of Noordpoort aanrukte, vervullen met schrik en vrees de inwoners, die nu
door de zuidpoort trachten te ontvlugten, doch hierin door eene bende onder '
raEsLoxo
verhinderd worden. Het schi
jnt,datde burgeri
j wederstand,h0egering tlie dan ook

geweest zj, geboden hebbe; immers '
rRlslzoxo liet de trompet steken en verlengde
den ti
jd van beraad. De Regering stemde totde overgave, maar marde metantwonrden. RooroL, die intusschen met xzrl
xl'
k-'s benden voor de Noordpoort geknmen

was en de burgers op de muren had toegeroepen ))of men hen, dan of zi
j zich
zelven zouden binnenhelpen?'' dat talmen moede, stak de brandstofen aan voor de

poort opeengestapeld,welke lai
j voortsmeteenen mastlietopenloopen. De Zuidpoort,
die men ook dreigde in brand te steken, werd door de burgers zelve geopend, en pu

trokken de W atergeuzen, in alles denkelt
jk slechts twee honderd en vjftig of drie
honderd man sterk,des avonds tusschen acht en negen ure van beide zjden de
stad zegevierendebinnen,en degrondslag van Neêrlandsonafhankeli
jkheidwasgelegd.
De namen dier dapperen verdienen totde nakomelingschap over te gaan. Zi
j waren,
.

voor zoover men heeft ltunnen opsporen, de volgenden:voclcE ABEI,S, JAw ABELS,zAKoz
Alr
rowlszooy, IIEXDRIK I)E BACKER, wIKOLKAS BERNARB, Jonkh. w lLLzx vAw BLozs geIegd TRESLONG, GELEYN Borw Eysz, MAKINUS BRAND, LANCELOT 5rAN BREDERODE, BKUII,
Jonkh. JAKOB CABELIA?, w ILLEM DE cxaoârER , XICHIEL cRoot, FREDERIK vAx poltp,
AVILLEM vAN boRP, DIRK DUIVEL , AREND vAN DrlvENvoohbE , JOHAN vAl DUIVENYOORDE ,

Jonkh. ALBRECHT vA> Eoxoxp vA> XERESTEIN, Jonkh. BARTHOLB ExTExs vAx MExTHEDA , CORNELIS LOUISZ N-AN EVERDINGEN , JELXER GABBES , JAKOB DE GEEST , LODEW IJK

vAN GENDyDOUWE GLINS(DOVELENSOfDE LA DOUVE?),DE GOEDE,GUILLAUME DEGRAVE
(bE GRAAFEVAN BKUGGE?), GLAAS GIJSBEATSZ,ADAM VAN HAREN,JAQUES HEMEBERT,
ELAASHERMHSZ,GAUTIEK HEKTIN, DUGO HETTINGA, HOXXEHETTIFGA (OOX HEDDING),
SA,LOM ON VA> BER HOEVE , NIKOLAAS HOLBEEK j W ILLEX VAN IXBI'E , PREDERIK VAN '>

THIEMA, '
Jonkh. BIRK vA> pzR LAA>, IIZXPRIK TlloxAsz x,AzRs, w lxalzEx LlEvExsz,coRFELIS LOUISZ, JAN KAT, W ILLEM VAN DEK MAKK , lleer Van LMmey, JAKOB MARTENS,
MAAKTEN XEKENSy JOHAN OMA.
L , HAFS ONYERSAAGD, RENGEAS, CORFELIS RMXRLOFSZ R90-

:2+
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.
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15O8- sos, ELOY RUDAM , FIKOLAAS RUYCII&VER , JAKOB SIMONSZ DE RIJK j ANTONIS VAN RIJNEN y
1576

JAQUES SGHOONEW AL, JAN slMoNsz, W IJBE SJOERDSZ , JAN KLAASZ SPIEGHEL, GILLIS'
STELTMAN , JAy 8IJVERTSZ , HENDRIK THOMASZ , ANTONIS VAN UTENHOVE ANTOFISZ , SlMOX

VIERIJN, ELLERT VLIERKOP,DIRK WOR e11ADRIAAN VAN ZWIETEN (1).
Hoewel de stad stormentlerhand was ingenomen, werd geen der burgers van leven

of eigendom beroofd,en waarschi
jnli
jk heeftThEsl-owo in ditopzigtzi
jnen stadgenooten
goede diensten bewezen. Xaar tle kerken en kloosters werden geplunderd,de beeldell
onzvergehaald, en die vall houtwarenverbrand. Hetvernielen der lterken was niet het

werk der'
Watergeuzen alleen;zi
j waren hierin door verscheidene burgel'
s met i
jver
geholpen gewortlen. Den volgenden morgen zag men t1e naeesten van hen in monnilts-

pi
jen gehuld, daartoe welligt minder door spotzuchttlan tlool'noodzalkeli
jltheid gedreven;wantzi
#
jwaren berooide vri
jbuiters, welken het vaalk aan de noodige kleederen
ontbrak. Lvxsv hield de stad niet voor houdbaar en wilde met den buit, die reeds
werd ingescheept, vertrekken; (loch TztEsLowo, CAB>:LI-&U , nE RIJK , olRx.ouxvElz, Ew.

TExs en ongetwi
jfeltlnog andere bevelhebbers haalden hem over, 'sPrinsell bevelen
af te wachten en de stad in staat van verdediging te brengen, geli
jk geschietltle, en
waartoe de inwoners,zoo vrouwen als mannen,de behulpzame hand boden (2).
De Hertog van Alba gafaanvankelj'k den Koning geen ltennisvan hetinnemen van
3 den Briel, daar hi
j hoopte den opstand spoedig te zullen lledwingen. W atlneeris,
orasm.hi
j verzelkertle zelfs den Vorst, dat de zwarigheden, welke hetïnnen van den tien1572 l
ten penning ontmoette, tlageli
jks verminderden, en dat hi
j,naar gelang del'omstantligheden, nu eens zachtheid dan geweld gebruikte,om dien telzeFen (5). Ondertusschen getuigden niet alleen tle bewegingen in Brllssel, maar ook eltlers, gelzeel

(1)tevcnsberigtezl over de mccste van deze en andere W atel'
geuzen levert vA5 cltoslyuEx in
zi
jncmetvcelzorg bewerktc Gesclt.d.Waterg.bl.133 363.
(2)cortespondaltcedel
'lllslpps11,1'.11.p.245.slpEf
rl'
1',(.'
ltt.
0tt.d.1/p//.1'.1l.luiv.X.p.223.
xswoocE, Ilist.de lt'
f guerre de Fl.Liv.Y.p.116. STRADA, de Bello Belg.Lib. Vl1.p.430 ,431.
cwxpztyz
k, della g'
ttert'
a tJ Fialldra,11. 1. p. 74. Bllil'lvot
.
ltlo, L
'
Yedet'l.Hist.bI.123. DE TAssls,
Comntelèt. Lib. 1.p. 146, 147. MEuasll Ièer. Belg.tib. 111. p. 115 118. llAl
tz
kEt'
s,Annales
W3-aô. T. 111. p. 119, 120. :0R,Hist.d.Nederl. oprl. 1).1. B. Vl.bl.365,366. v.xEiEltl:x,
Ilist. d.xfc#c/-l.oorl.B.1V.bl.70. UOOFT,Nederl.#9f.B.Vl.b1.229 231. v.àEYD, Geselt.
d. x
Yedezz/. B. 1.bl. 6. Al,xEx&pn,Beschr.v.d.Briel,b1.123.mb oegsel,b1.374. v.wlzx op

wAGsyAAlt,St.VI.bl.76--88. v.GltoxlwcEx, Gesclt.d.W aton
g.b1.92- 102. :aU:MA5s,mjdrage,
in deLetterbode voor 1840,b1.66- 72. vA5 Ess'
rxoylyu,Narigten,in de Letterbode voer 1840,
b1.182- 187.

(3)Cœ.
t'
espondalècedeplllLlpp:11,1'.ll.p.238,247.
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iets anders. ln Zeelaltd immers o.eigerden de Staten hunne toestemming aan de 11
55
68
76
ehate belasting; de ingezetenen wilden niet meer koopen of verkoopen, en velen

sloten lzunnewinkels (1). Bossv had terstond den Hertog van hetgebeurde met dett
Wrfdl onderrigt,en zonder tliens bevelen af te wachten, zich naar jlf
'aaslattdsluis bege-

ven. Hier ontbond hi
j nox F>rRolxAwb DE rorzloo metacht vaandelskri
jgsvolk,waarontler twee van de Napelsche afdeeling, welke te Utrecltl ingelegertl waren. Te goeder

.

ure vertrok deze bezetting, onder wellte, ter zake eener acllterstallige soldi
j van vi
jftien maanden,een oproer dreigde los te barsten. Xen zegt,tlat de misnoegde solt
laten

niets minder beoogden,dan bi
jeen plegtigen omgang op Witte donderdag, deinwoners te overvallen en tle statl te plunderen. De toeleg.werd ontdekt en de hoofdaanlegger gestraft. Bossr en oow >-E1t1)l>&.>o voerden deze benden en eenige gewapende

landzaten in vi
jfen twintig vaartuigen over Zwal'tewaalen Ileenvlietnaar Geervlietin
het Lattd .
ptt/lPulteît, trokken toen doordeWprflfc
sà':, een stroomend waterbi
j Ihenvtiet, waar tle sclzepen bleven liggen, op het eiland Voorne en regtaan op den .
/.
h-f:l;

zondcr grofgeschut, daar zi
j geen ernstigen tegenstand verwachtten. Xaarde Geuzen
begroetten hen uit de boomgaarden onder de stad met een llevig geweervuur. ln5 v.
middels sprong Rocllus MEsuwlszoox, tle stadstimrnerman, in het water en opende orasm .

hetsluisje van den Nieuwlandschen polder,in welken de stri
jd gevoerd werd,waardoor 1572
hetwaternaar binnen stroomde en de Spanjaarden noodzaakte van daarte wi
jken. ;i
j
trokken nu langsden Nieuwlandschen di
jk op de Zuidpoortaan, maar werden uithet
grofgeschutder W atergeuzen zoo geweltlig besclloten, dat zi
j ook hierwi
jken moesten. En toen zi
j daarop de vlammen uithunne schepen,die ondertusschen doorTxssrolo en hooBolzten deele in brand gestok-en, ten deele in den grond geboord of van
tle touwell losgesneden waren , zagen opgaan, en het water steeds hooger en hooger
wassen, vlugtte alles wat vlugten konde. Eenigen bereikten,half wadende, half zwem-

lnende tle afdri
jvende schepen in de Wpp'
?ll'
J'
c
ç:; velen verdronken of stikten in de lnoerassen, anderen ontkwamen op Nieuw-Bei
jerland. Het getaltler gesneuvelde Spanjaarden is onbekentl; dat derGcuzen kan nietgrootgeweestzi
jn. Twee Spaansche bevelhebbers en zestien soldaten waren gevangen genomen el) aan een molen opgeknoopt.

Naar eenigen, wasde Bal
juw van b'laardiltgettvoor een grootgedeelte scllultl geweest
atn sossu's mislukten togt- Hij hatllzem aangeraden, naar Geet.vlietaf te zakken,
zi
jne bentlen altlaar te ontschepen,en te voetnaar den #rf:/te laten oprultken. Toen
dit goedgekeurd en Bossr weggezeild was, hatl hi
j zich naar den Briel gespoed, de
W atergeuzen gewaarschuwtl en hen vermaand, tle onbewaakte Spaansche schepen in

(1)vxx wu; op w.
&(;sxA.
&R,St.#1.b1.74,75. srvtl-rn,dedadetttder'kleeuweltï/tv/tlreklt/edert
t.lpd
/t'
fnd teg/?0zSpanje,131.10.
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1568- brand te steken. zoodra zj ditverrigthadden, was hi
j naat'sossv teruggesneltl, hem
1576 d
ringende,zoo spoedig mogeljk den anderen oever der Jf
'aas,alwasheto0k wadende
door modder en slib,te bereiken,daar de vloed lzet hem later kon beletten. Terstond

was die raad opgevolgd, en de gekwetsten waren in een afzonderli
jk vaartuig wegge7

voerd. Tasssowo werd tot bevelhebber van 'den Brielaangesteld, en de opgezetenen
.va
n het Land '
t
?J'?,Veorne zwoeren aan xuvxxv,
-stad en Land voorden Prinsvan orap'e

Gr
15
a7
sm.
2 te zullqn verdedixen (1).
Het bemagtigen van delt Wrl
.e/ kwam oRAxzE te ontj.dig voor, en in den beginne
toonde hi
j er zich zelfs weinig over tevreden (2). Daar de zaak echter nu eenmaal geschied was, besloot hj er voordeel van te trekken, en beloofde den Graaf
van der Mark spoedige en krachtdadige hulp. lntusschen stroomden van alle kanten, vooral uit Zuid-Holland, gevlugte Edelen en burgers naar den Wr?'
c!, maar
ook met hen een deel geboefte, dat slechts roof en wraak zocht,en de naaste landen

en stroomen door stroopen en schuimen ten uiterste onveilig maakte. Vermoedeli
jlk
waren reeds terstond na het innemen tler stad, zApos szxoxsz. l)z hlzK, xlKoxuu s
szhxAxto en ELov vAx RvpAx naar Engeland gezonden, om onder de Nederlandsche

ballingen geld te verzamelen, zoo mogeltjk, Engelsche en Schotsche soldaten met
zich over te brengen, en de twee genomen schepen tegelde te maken. Xiddelerwtjl
werden alle weerbare mannen in den #9-?
.:/ in den wapenhandel geoefend; en de
*
W atergeus xxhlxus su wp vermeesterde aan het hpofd van zeven of acht honderd man

belltskaven en Seltiedam (5).
Bossv wasondertusschen metzl
jn volk.op llovdreclttgetrok-ken,waarmen huiverig

,

,

hwas hem te ontvangen , doch van eenige vaartuigen voorzag, om naar Ap//cr#J??z over

testeken. illierverzochthi
jvri
jen doortogt,welke hem,na lang onderhandelen,daar
4e inwoners de Spanjaarden niet vertrouwden, werd toegestaan op voorwaarde, dat
(1)Ehvrespnndance de l'Illl
-lpps 11,T.1l.p.245. AlEsoot;
s,Iiist.d.laguerrede /,
1.tiv.'
V.
p.'117 , 118. s'
rltAoA, de #cllp Belg. Lib. 5-11.j).431. ckk
qpz
ksw, della J
/uprrtzdiFféfn#ré
z,r
l'.1.
p. 74,75. B>lxTlvooslo, Nederl. #ï:f.bl.126. I-: I'
ETIT,Cltvnn.d.#a//.T.l1.luiv.X.p.224.
tllApptlys, Hist. &#Al de la guerve de Fl.Liv.111.p. 113,114.l)E Twssls, Comment.Lib.1.j).147 ,
,148. HARAEVS, Amk
al. Brab. T. 111. p. 521. Mnvl
tsll Rer. Belg. tib.111. p.118 121. stla,
tl
list.d.Nedcl. parl.D.1.B.VI.bl.366,367.v.METERES,Rist.d.Nederl.pprf..l1.lV.1
:1.71.
.lo
oFT, Nederl..Ilist. B.Vl. b1.2.
$1,332. vAx wlzx op IVAI
;SyAAR, St.5Tl. bl.88. Naleez.o))
de JW#erl.Hist.bl.287 290. v.(IRO:ISCES,Gesclt.d.Bréz/erg.bl.103 106.

(2)(lL
mvespLmdabkcedeGvltsArxzleTftcï/urnc,T.111.p.44,370.
(3)Correspondanee de pllltlppl 11,1..ll. p.245. soR,Hist.d.Nederl. oorl.D.1.B.5'1.
bl.3W . IIOOFT, Nederl. #f:f.B.V1.bl.232,233. v.METEM X, #9/.#. Nedevl. ppr/. B.15r.
b1.71.
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alleen vjf en twintig, naar anderen, vi
jftig man te geli
jk en metuitgedoofde lonten 15
16
58
76
zouden doortrekken. Doch naauweli
jks is Bossr met de eersten binnen de poort, of
hàjveltmet eigen hand zekeren smid,zwAh'
rx zA> geheeten,welke hetbinnenrultlten
van meer spanjaarden dan het bepaalde getalwilbeletten. De wachtwordt neergesabeld, en de geheele Spaansche bende tlringt in de stad.De burgers bieden tegenstand,
maar tusschen de drie hondertl en vier honderd van hen sneuvelen in het gevecht. De
overigen, tot vrouwen en maagden toe, bleven nu vier maanden lang, aan allerlei
mishandeling, hoon en moedwil blootgesteld. Deze trouwloosheid, welke eene alge-

meene verontwaardiging verwekte, heeftongetwtjfeld den Spanjaarden meer nadeelgedaan , dan het bemagtigen van lletterdam llun voordeel heeft aangebragt. ORAwz= al-

thans wist er uitmuntend partj van te trekken. Bossv verdreefkortdaarop de Geuzen, na een hartlnekkigen tegenstand,uitbelpshaven en ontnam hun vi
jfen twintig
11 v.
kleine i
jzeren stukken geschut, waarop zi
j, die zich in Schiedam geworpen hadden,Gr
asm .
vlugtten en naarden Brielterugtrokken (1).
1572
Xiddelerwi
jl had ALBA den bevelhebber van Breda, I>I>;T>:R vAx X.
w AR>;BBE, en zAx
SAPTIST ns TAssxs, een zj
tnerbloedverwanten en schri
jverderAanteekeningen ptl&-den
Nederlandsclten pzt
yfczltf,naar Dordrecktgezonden,om die stad,z0o mogeljk,bi
j haren pligt te houden en te bewegen, den Graaf van Bossu, welken hi
j nog in het
Land vatt Fpprlc vermoedde, van mondbehoeften te voorzien. Zj kweten zich van
dien last,en rustten te bordrecht vjf schepen uit, met welke zi
j de stroomen en
oevers tegen de strooperàjen der W atergeuzen beschermden (2). De Hertog vreesde
voor Vlissingen,eene der gewigtigste zeesteden van Nederland,daar zi
j den mond der
Schelde beheerscht. Hier lagen slechts twee vaandels W alen in bezetting, en het kas-

teel,opgeworpen zoowel om de burgeri
j tebedwingen alsom een aanvalvan buiten
afte weren, wasnog niet voltooid (5). De plannen en.toerustingen, reeds sinds
het begin des vorigen jaars door oralbie gemaakt, om die statlte verrassen, hadden
*

(1)Cotwespondance d6 pHlslppz 11,1'
. ll. p.245. (ArrenpondancedeGtTlttwrxE le Tcci/lrnd,
1*. 111. p. 43, 52. Mssoocl, Hist. de la g'
l
zerre de Fl. Liv.V.p.118- 120. STBADA, de #ell@
Belg. tib. Vll. p. 431. cAxpu A, della pverl di Ffcn#rc, T. 1.P. 75. zy:xTlvocblo, Nedc L
Hist.bl. 126. lzB PSTIT, Chron.de #p!l.T.Il. tiv. X.p.224. cxApplas,Ilist.&#n.de la #vr :
fleFl.Iziv.111.p.114.p: TAssls,.comment.Lib.1.p.147. Mllmsu Rer.Belg.tib.111.p.1'
?:,
123. HARAZI;S,hnnal. Brab. T. 111. p. 121. :0R, Ilist.d.Nederl.0pr!.D.1.B.Vl.b1.367,
368. v.METERS:,Hist.d.#e#erl. 00-1.B.lV.bl.74. nOOF'
r,Nedrl.Hist.B.VI.b1.232. Glzslrs,oovspr.d.Nederl.#er.bl.469- 472. Naleez.@ de Vlderl.Hid.bl.287- 290.

(2)n? 'Assls,Cnmment.luib.1.p.148.
(3)Correspondance depHltll'
pl l1,T.1l.p.245.
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1568- Ars.<.van de noodzak-eli
jkheid overtuigd,haar en geheel îvalcltevelt versterlten.
1576 Onge
'twi
.
lfeld zagen de Vlissingers lzet bouwen eener slerkte met grootezl sveerzin
aan, en het i.
l hoogstwaarschi
jnli
jk-, dat zi
j in het geheim maatregclen beraamtlen,
het voltrekken daarvan te voorkomen, en Spaanschebezetting buitentehouden;hiertloor

wordt verklaarbaar wat eerlang aldaal' en verder in Zeelqnd gebeurde. ))Dit is niet
eene zoogenaamde toevalliglleid geweest, slechts door eenen gelukltigen uitslag be-

kroond,geli
jk men doorgaans vermeld vindt,maar hetisde stoutmoedigeuitvoeringvan
een ernstig overwogen , op de omstandigheden gegrond plan , hoeweldoor onyoorziene

gebeurtenissen tot ri
jpheid gebragt(1).9, ALBA trachttethansden arbeid aan hetkasteel,doorden wintergestaak-t,metverdubbelden i
#
jverte laten voortzetten. Zi
jn afgevaardigde sclpzo II&MPI moestbeproeven,de Regering en burgeri
j van Vlissingeîtdoor
vriendeltjlkheid tewinnen,en baardeaanstaandekomstvanSpanjaardenaanlkondigen,wier
kwartiermak-ers (Fouriers) reeds gekomen waren. Doch de ti
jding van de inneming
5r
an den. Briet, door zAx vAx cvrzcK , Heer van Erpt, in de stad verspreid'
, en
de hoop op hulp van oRAxzs bragten de burgeri
j in beweging, die echtel'geene
daden van geweld pleegde. Xaar toen men bi
j het aanbreken van den volgenden

morgen, Paaschzondag, zeventien schepen, bemand metdrie vaandelsSpanjaartlen uit
6 v. Breda, onder bevel van osoRxo l)z AxoEruo, gereed zag, om met de ebbe de haven
Gr
a72
sm.binnen te loopen, begeeft zich de reeds opgewonden menigte naar llet hoofd. Door
15
de hartige taal 'van vAx cvxzcK nog meer opgezet,vliegt het volk van de haven naar het Raadhuis, waar tle Regering met'de Spaansche kwartiermakers over
den ontvangst en huisvesting der naderende benden onderhandelde. Op den weg
derwaarts ontmoet men de schare, welke de kerlt heeftverlaten, waar de Parochiaall
hevig tegen de Spanjaar
en uitgevaren , en de herinnering van de verlossing Israëls
@d
uit de tlienstbaarheid bem aanleiding gegeven had, om de gemeente te vermanen, het

Spaanscilejuk afte werpen. Xen roept haar toe; ))verraad, verraad, de Sparp'aarden
komen!'' hetgeen door; ))weg met de Spanjaarden!''beantwoord wordt;en zoo snelt
men te zamen naar het Raadhuis. 1)e dreigende houding der Regering, de stoute taal

derkwartiermak-ers,en de '
beleediging,welke een aanzienli
jk,algemeen geacht burger
van hen onderging, brengen de verbitterde menigte in de wapenen en andel'
nlaal op

bet havenhoofd bi
jeen. Hier bevindt zicb ook vtx cvzacx.,die,terwi
jlde Spaansche
schepen den koers naar de haven rigten, de burgers tot krachtigen tegenstand aan-

spoort, daar hun een wisse dood wacht, zoo zij de Spanjaarden binnenlaten. Een
halfbeschonkene uitden hoop neemtaan,vooreene geringe geltleli
jlkebelooning,een
stuk geschut op de Spanjaarden los te branden'
. VAx ctilzcK betaalthem den bedon-

(1)su-Af.tiE,#/,#t?#c??derZfzt?l/tz'
c'?,1)1.11s20,21.
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en pri
js, en i
jlings snelthi
j naar hetbolwerk, door velen gevolgd. W eldra wordt156&een zwaar stuk ter geschikte plaatse gebragt, buskruid met geweld uit llet gesloten 1576
tuighuis gehaald, en onder het vreugdegeschreeuw desvollks, op de scllepen losgebrand.

De Spanjaarden, op zulk een welkomstgroet nietverdacht, hielden verschrikt af, en
een van hen kwam zwemmende aan strand,om te vernemen,wat er gaande was. Hi
j
ontving tçn antwoord, ))datmen in de stad geene Spanjaarden wilde hebben;zi
j kon-

den maar weder vertrekken van waar zj gekomen waren;'' en toen de bode Verzekerde, dat zulks metheteerste geti
j zou geschieden, bragt men hem zelfsaan boord
terug. Vlör dat de schepen andermaal het anker geligt hadden, kwam AwTowzz vAx

sovaooxnxë, Heer van W ackene-lcapelle, Gouverneur van Zeeland, waarschi
jnli
jk op
het berigt der Spaansclze ltwartiermakers, die onder de beroerte naar M iddelburg ge-

vlugt.waren, te Vlisslï
ngen. Vruchteloos beproefde hi
j de menigte tot bedaren te
brengen. VAw crxzcK overtuigtle het volk, dat men te ver gegaan was,om straFeloos

te kunnen terugkeeren,en noemde des Gouverneurs vlei
jendewoorden:))eenelammeren tong, om de Vlissingers den wolven te leveren.'' Axroxls vAw Bovhooxolë,

met wien openli
jk de spot gedreven werd, ontweek nog ti
jdig den overmoed des
gemeens aan boord der vooranker liggende schepen, met welke lltjnaarMiddelbuvg
afzaltte. DeVlissingers hadden de landliet
len in den omtrek bedreigd,de di
jken te
zullen doorsteken en hen te laten verdrinken,indien zj de Spanjaarden aan wallieten
komen,die ook te Middelbuvg,Jkcrc,Avnemuiden en Goes afgewezen werden, hetgeen

van eene onderlinge verstandhouding dezer steden getuigt. Uit Goes schi
jntmen hen
echter van eenigen leeftogt voorzien te hebben, waarop zi
j naar Bergelt p, Zppm
trokken,en aldaar, in weerwilderburgeri
j,door FILIBERT vAw szhooskzhxzw binnengelaten werden.Daar Aw'
roxlzvtx BorRooxplë lzet niet raadzaam had geoortleeld,met de
schepen eene poging ter beteugeling der oproerige stad te wagen, mag men besluiten,
eli
jk teregtisopgemerkt,dathi
j jIh-sslbtgen van genoegzame middelen van tegenweer
voorzien vond, en de stemming der burgers hem van alle hoop op eenige medewerking van binnen beroofde. Twee dagen later vertrok de W aalsche bezetting uit de

stad, wier burgerskortdaarop,even a1sde Brielenaars, bi
j een openbaar besluitvoor
oproerlingen en vl
janden desKonings verklaard werden,metwelkeniemand, op verbeurte van li
jfen goed,eenige gemeenschap mogthouden. De Vlissingers gaven eene
verdediging van hun gedrag in hetlicht,waarin zj betuigen,datxxzsi'sdwingelandi
j,
het vertrappen der voorregten, en het aandringen op ongehoorde schattingen hen hebben aangespoord, de wapens op te vatten; doch spreken, hetgeen vreemd is, geen

woord van de godsdienst;ten slottebeloven zi
j,den Koning getrouw te bli
jven (1).
(1) correspondance de pHltlpps 11,T.lI.p.245,246. xzsoocg, Ilist. de lJ guerre de Fl.
11 DEEL. 3 STUK.
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1568-- Denzelfden dagvanhetafwl
jzenderSpaanscheschepen,werdenin Vlissingenvierderge1576 achtste burgers tot schutterhoplieden benoemd,de opgetrokken muren van het kasteel

om vergehaald en de bouwstoFen eerlang tot herstel der stadsmuren gebezigd, dieop last
van IIAMPI gedeelteli
jk waren afgebroken. Ook werd een klein oorlogsvaartuig als
wachtschip op de Schelde voor de stad gelegd. Twee dagell later ltwam eene hulp-

8 v. bende van bi
jna twee llonderd man uit Antwerpen,en de W aalsche bezetting vertrok,
.

Grasm.na verzocht vri
lgeleide, naar Middelburg. Xen was te Brusset nog onkundig van den
1572 Ommekeer te krtissingelt. Immers verscheen 'sanderen daags voor de stad, tle

Spaansche Overste Fzltwtxno PAcllEco, eell nabestaande van .
&LBA , afgezonden om de
wegen, vaarten, havens en landingsplaatsen van Zeeland op te nemen. De bevelhebbet'

van het wachtschip hield hem aan, en voerde hem binnen de veste, waar hi
j ter
naauwernood aan de woede des volks, welke hem voor een zoon van ALBA aanzag,

onttrokken en gevangen gezet werd. Twintig dagen daarna werd hij mettwee jonge
Spaansche edellieden van zi
jn gevolg met den stropgestraft,uitweerwraak-,meentmen,
datALBA eenseen trompetter van den Prinsvan oranje,aan'hem alsparlementairgezonden,tegen alle kri
jgsregthad laten ophangen, waardoorhetsein gegeven was, de
gevangenen in den begonnen burgeroorlog niet naar kri
jgsgebruilt te behandelen.
Door eenigen wordtzi
jn dood aan de bloedwraak van Thzsroxo toegeschreven, wiens
broeder in Vi
jftien honderd acht en zestig te Brusselwas ontlzoofd geworden. ALBA
zelf verklaart,dat pAcllEco, wien m en in een onderaardsch hol geworpen en een stuk
geschut op de beenen gelegtl had, met de grootste wreedheid is ter dood gebragt,

omdat hi
j te beventet- eenige Doopsgezinden, ingevolge 'sHertogsbevelell, had laten
verbranden. Zjn hoofd wer
'd op de stadspoorttentoongesteltl,hetgeenhetgevoelenvan
eenigen versterkt, dat
. h
i
j door hetzwaard hetleven verloren heeh. Erisbeweerd,dat
pkcllzco door de regering van Vlissiltgetbverhoord en veroordeeltl is geworden. Xen

vond onder zi
jne papieren een zeer gestrengcn lastbriefvan den Hertog,eneenegroote
li
jst van Nederlanders, edel en onetlel, welke ALBA wilde van kantgeholpen hebben.
Zi
jn zegelring,door hem bi
j hetgevangennemen afgegeven,islang onder de namaagtiv. Y. p. 120. S1'lAI)A, de #e/lt
) Belg. luib. Vl1. p. 432. cAxI'AsA,della s/dfcr/'
t'
f di Ffétnffk'
tzy
T. 1. p. 76 verso. SEyTIVOGIZIO, Nederl. Ilist. b1. 127, 128. Izl 'E'
rIT, Cht'
on. d. #pl/.T.1l.
luiv. X.p.224,225. 'cllAppvys, Ilist. 42:4. #c la gtfezv'
c de Fl.Liv. 111. p. 116.l)l TAssls, Comment. tib. 1.p. 148. llzau rs, Annales Wr/
zl. T. 111.p. 122 ,123. MEURSII Rer.Belg. Lib.111.
p. 123- 126. B0R, llist. d. 2
Y:#erl. 0orl. D. 1. B. V1. b1. 369. v. METEREX,Hist.d.Nederl.
oprl.B. lV.bl.71. v. Rsxo, Nederl. Gczcà.B.1.b1.6, 7.HOOFT,Nederl.Hist.B.Vl.bl. 233.

:QXHORX, Chron. .
p. Zeel.9.l1.b1.545 547. :ItASIPT,Rist.d.Ac/prpl.D.1.b1.527. v.M'IJN
-/.Ilist.D.111.b1.316 323,32l 327.swAl-rx,
OP w.kGENAAR,St.YI.bl.89.Tzw-ATER,Yerk.JW#e?
#c dadol #er Zeenwen, b1. 14 21.
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schap van zAcoB sxxoxsz nx sxzx, en een gouden ketting, in zi
jne kleederen gevon-15
16
58
76
den,onderdeafstammelingen van BrolsvAx q'
azsLoxo bewaartlgebleyen.zi
jnei
jzeren
wapenrusting werd tergedachtenisin hetstadhuisvan Vlissingen opgehangen (1).
De Vlissingers ontvingen wel eerlang door Ew orp pxzTzRszoox w oas'
r een goeden

voorraad van kri
jgsbehoeften,maar achtten zich hierdoor n0g niet genoeg versterk-t.
Eene Spaansche kri
jgsmagt wasin tle nabi
jheid,en hetisonverltlaarbaar,datdezegeene
poging aanwendde, f)m Vlissingett, vöôr het verder bevestigd was, te herwinnen. In
overleg met vAx cvvck , zond de Regering Jkltoz oz zwlzozp naar Engeland, en an-

deren naarRocltelleom hulp,en rustte inmiddels eenige vaartuigen uit,over welke zi
j
het bevel aan w ohsr toevertrouwde, tot wiens onderbevelllebber zAx OE svooh werd
aangesteld. DE zwlzosh ontmoette op zee zwlto. slxowsz.oE RIJK , wellte met drie

scllepen en vi
jfhonderd man,zoo Nederlandsche vlugtelingen als Engelscllen,metwapenen en kri
lgsvoolvaad uitEngeland terugkeerde. Hi
j overreetlde hem ,zich naar Ylis-o1r8asv
.
m.
singen te begeven, waar men meer dadeli
jk hulp behoefde'
dan in den Briel. Twee 1572
'

dagen daarna kwam ook TRxsxaoxo, door Lvxzv afgezonden, met drie oorlogschepen
en twee honderd koppen aldaar aan, en werd er spoedig gevolgd door JzRowxxrs
>
'
rssaAzar
rs, bevelhebber uit 'sPrinsen naam over W alclteren, welke de bezetting met

ervaren hoplieden en mansclzappen versterkte. Xen bepaalde zich nu nietalleen bi
j
laetbehoud vanVlissingen,maartrachttegeheelW alchez'envan Spanjaardentebevri
jden.
Arnemuiden werd ingenomen, de W aalsche bezetting er ui
t gejaagd, en vierhonderd
.

schepen , welke in de haven lagen, vielen den omwentelingsgezinden in handen, voor
wie zich spoedig geheel llet platte land verklaarde. Dit deed den moed zwellen, en
'
raEsl,oxo beproefde een aanslag op Middelburg, rekenende op de goede gezindheid
20 v.
van een gedeelte derburgeri
j, en op .de zwakke bezetting. Van drie zt
jden tastte hi
jGr
asm.

de stad

aan ,

en stak eene der Poorten in brand, maar werd afgeslagen en moest

met verliesvan eenig volk en drie veldstuk-jeswegtrekken. De stad werd nu doorden
Heer van W ackene en den Heer van Beauvoir, de bevelhebber der bezetting, zoo veel

mogeljk versterkt.DeswegebeslotendeVlissingers,v4ör zi
jeentweeden aanvalopMiddelburg beproefden, zich van Feerc te verzekeren. De burgeri
j dier stad was met
(1)Correspondance de pulclpl,s 11,T.l1.p.257. t
qlrsoocz,llist.dela.ï
ktte?'
/'
cde F/.tiv.
p.120 verso. S'
I-aAOA, dc #c#t?Belg. tib.V11.p.432. oE TAssls, (Amment.tib. 1.p. 149. HARAEUS,Annal.Brab.T. 111. p.123 ,124. BbR,Hist.d. ATt?#gr3. 00rl.9. 1.B. 5-1.bl.369 ,370.

v.METEREN,Ilist.d.Nederl.opr/.B.1$7.b1.71(verso). alyo,Nede-l.Hist.B.l,bl.11.s0:IIORN,(t
hrolt.v.Zeel.D.11.bl.545. 11OO:.
T,s'
ederl.ffk
'
sJ.B.5:1.bl.236. v.wlzs (T WAQBNAAR

St.5Tl.bl.89. TswAl'
za,Yerk.JW#ts.
'/.Ilist.D.111.b1.323,324. p.A.zRtTtlxkss,Bijdragein
den Letterbode voor 1840,b1.84 enz. v.finf
lylynl
:x,(;e.
q('
h.#.jjklterg.1
31.434.43.
5-472,473.

swmktrE.det/cf/cp?devZf>t7?/11,
cp?:111.24 (2).
*
-#
.J
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1 - hen in onderhandeling getreden, maar nog tot geen bepaald besluitgekomen. Terwijl
576 de gilden in eene der kerken raadpleegden, wat hun te doen stond,brak eenigscheeps-

volk de poorten open, en voerde honderd vi
jftig of twee llonderd Oranjesgezintlen
naar binnen; drie honderd busschieters stonden daarenboven gereed, om hen des noods
in het vermeesteren der stad te ondersteunen. Xaar de burgers wierpen de ongenoode

gasten terpoorte uitenwapendenvi
jf vaartuigen ter bewaking van hunne veste,zonder
zich voor de een of voorde andere zi
jde te verklaren;zi
j maakten zich evenwelmeester van alhetgeschuten den kri
jgsvoorraatlin 'sKoningstuighuis. In dien staatvan
zaken,naar hetschi
jnt,kwamen twee schippers of visscherste'
Uccrc,die korttevoren
in den #r9/ gevangen opgebragt, doch op voorspraak des Heeren van cvvcK zonder

losgeld ontslagen waren.Zi
j bragten de gemoederen tler reeds gistende gemeente verder
tegen de spanjaarden in beweging, waarop TsxltAshl'
s en vAx cvvcK metzestig man
z v. naar Pccrc gezonden werden. Slechts dezen beiden werd tloor de Regering toegang
Pl
oe7i2
m.verleend, doch hunne voorstellen vonden geen gelloor. TszRAEal's trok naar Vlissingen
15
terug, maar vAx cuvck bleef; en uit de twee schippers en anderen vernemende, dat

de burgeri
j zich voor den Prinsvan oranje zou verklaren, zoodra maar eenig kri
jgsvolk binnen de muren was,zond hi
jin den nachteen bode naarVlissingett. Reedsbl
j
het aanbreken van den dag stond hopman JEwxwxx, uit Recltelle,met veertig man voor
de poort, die terstond doorde beide schippers en hunnemak-kersopengeloopen werd.De

indringende manschappen legeren zich in tle kerk, welke op last van den Baljuw oz
Roxzxzz gesloten wordt, die onmiddelli
jk onderstand uitMiddelburg verzoekt. Aanstonds
rukt van daar eene kri
jgsbende naar Jsecrc op, welke door oz alzK, tlie inmiddels uit Vlissingen was ontboden , onderweg overvallen, geslagen en tot aan de muren

4

van Middelburg verv7olgd wortlt. DE' xxzx vond bi
j zi
jne terugkomstde poorten gesloten,maar de burgeri
l hielp er hem sandelen daagsbinnen.Dadeli
.
jk stelde hi
,
jJEA>XIX
-

Ym- in vri
Bloei
g-heid; en de Regeringsleden , zelfs ps RolzLE, welke vlugtende achterhaald was,
.

legden in zi
jne handen den eed af van getrouwheid aan den Prinsvan oranje, als
Stadhouder des Konings. Alzoo had binnen ééne maand geheel W alclteren, met uit-

zondering van Middelbuvg,zich tegen deSpanjaartlenverklaard;en Vlissingenwasdeeerste stad in Nederland, diezonderhulp van kri
jgsmagt, hetdwan:uk had verbroken.
Van het uiterste gewigt was het bezit van deze plaats, de sleutel der Scheldegenoemd.

Zj werd spoedig ))hetgroote vereenigingspuntmetEngeland,dewapenplaatsvanohAxzz, hettoevlugtsoord der ballingen, en de zetelvan den zeehandel, zonder welken de

middelen totvolharding in den strtjd welnie'
ttevinden zouden geweestzàjn (1).''
(1)Orrespondance de pnlslppl 11,T.11.p.246,252,253. L= pzTl',ChtAn.d.lf:ll.T.Il.
L v. X. p.225. cnAppcys,Ilist.Ggn.de la guetve de Fl.Liv.111.p.117. zsxTlvoGslo,Nedcl.
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Den dag, dat Vccrc was Ofergegakn, werd de au val tegen Middelburg, doch 15681576
met meer krachtsontwikkeling dan te voren, hervat. De toevoer naar Rammekens, tlat
nog in bezit t
ler Spanjaarden was,en naarMiddelburg wertlafgesneden,waardoor zich
spoedig in de stad gebrek aan levensmiddelen openbaarde. De ingang der haven was
met een grootaantal schepen bezet. Aan de landzi
jtlelegerde zich '
rxEsroyl meteene

vrtj sterke kri
jgsmagt en grofgeschut, terwi
jl de landlieden t0thet opwerpen van
schansen gebezigd werden. De eerste aanval geschiedde aan de Noorddammer- of Arnemuider-poort met zes stultken geschut. De bezetting in Middelburg was gering, en 7 v.

Bloci-

onder de burgeri
j waren velen de Spanjaarden moede; ook liet het stedeli
jk be-maan:
doo
r
woo
r
de
n
o
f
t
l
a
de
n
e
e
n
i
g
o
p
r
oe
r
v
er
we
kten, 1572
stuur afkondigen, dat zi
j, die
met de koord zouden gestraft &vorden. NVAcxzxz, BzAvvolh en de Regering hadden
besloten zich tot het uiterste te verdetligen, hopende inmiddelsop een spoedig ontzet.

En inderdaad, sAxcno o'AvILA wasreeds aan het hoofd van vi
jfhondertlveertig SpanJaarden en zeven hondert
lW alen in zes en twintig vaartuigen, gedekt doorvi
jfoorlogschepen en een briganti
jn,uitBergettp, Zoom vertrokken. Hj ontscheepte in het
midden van den nachtzjne benden bj den Vroutvenpolder omtrenthetfortden#ttl/:,
'

#

ondanks tle min gunstige gesteldheid des oevers, daar het volk tot de borst door het

watermoest waden. Xethetaanbreken van tlcn dag rukthi
j,zonderdoor de belegemarsbemerktte worden,welkevandie zi
jtlegcengevaarvermoedden, voorMiddelburg,
waar het vaandelW alen onder den Heer oz Llcovzs wordt binnengelaten, en overrom- 8 v.
-gsmagt de vl
i'anden,maakt zich meester van hun geschut en ma
Blo
eig'ne overige kri
l
ad
Pelt met zi
.

vervolgt hen tot aan hunne verschansingen bi
j Arnemuiden. Doch hetkanonvuur uit
deze werken noodzaakt de W alen, welke de voorhoede uitmaakten, te wi
jken totop
de aankomst van llet Spaansche voetvolk. Xaar nu worden de verschansingen stormen-

derhand overweldigd, de Spanjaarden dringen in Arnemuiden, en een groot gedeelte
der bezetting wordt neêr
gesabeld. Eenigen redden zich met zwemmen, anderen ver@'

drinken, terwi
jlzi
j hunne schepen trachten tebereiken, en de overigen,welke aan
de slagting ontkwamen,worden totvoor de poorten van Vlissingen en Veere, in welke

zj binnengelaten werden, nagezet. Arnemuiden werd nu door de Spanjaarden, Middellvrg door de Walen bezet(1). Vruchteloos vermaande ohAwzz de Regering en
Hist. bl. 128. IIAAAEI;S,Annal.Wrc/?.1'.111.p.124. Mzrasll Aer.Belg. Lib.111.p.128,129.
:0A, Hist. d.Nederl.oorl.D.1.B.Vl.bl.371. v.METEREX,Hist.d.16,
#.1.0orl.B.1V.bl.71
verso. IIOOFT, i
Wederl.Hist. B. VI. bl. 237, 238. vtlxuou , Chron. p. Zeel. 9. ll. bl. 547.
v.wlzy op wAGsxzAR.St.Vl.bl.90.swAlzn:,de daden der Zeeva?e'l,bl.25--31.

(1)corremondanee de plllslpp: 11,T.ll.p.256,257. xzspocs,llist.de la gverredeFl.
Liv.111.p.122- 125. CAMPAJA,della ptterz'
c diFiandra,T.1.p.77- 79. v:snveGtlo,Nederl.
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1568- burgerj van Middelburg hetvoorbeeld van Vlissingen te volgen en de wapenen voor
1576 d
e heilige zaak van godsdienst en .vaderland op te vatten, terwjlhi
j haar tevens zjne
hulp belooft, met gloei
jende ltleuren het wangedrag van ALBA en de Spanjaarden afschildert,maar daarentegen hetheilvoor oogen stelt,dat zj te wachtenbebben,wanneerzi
jzich om zi
jnen standaard scharen (1).
Aangemoedigd door dezen gelukkigen uitslag, Poogde,sAxcllo n'AvlI,A zich van Peere
meester te maken, om dan aldaar de hulp te verbeiden, die hi
j uit Bergen,p, Zoom

langsZierikzee verwachtte,en metwelkehi
jmeendeVlissingen.aantetasten.Onbewust,
dathetgrootstegedeeltezi
jnervloot,welkenaarZievilczeewasgezeild,om zich vandie
stad te verzekeren,door denBurgemeester Ialzvzx KEzhszxAkEh aan het hoofd der gewa-

pende burgertjaangevallenenvernieldwasgeworden,tracllttehjindennachtlangshetniet
versterkte Noorderhoofd l'dcrc binnen te komen. Doch de toeleg werd ontdekt,en aan

den bedreigden kant eene verschansing van vischtonnen tegen den vi
jand opgeworpen,
waardoor deze plaats later Tennenburg genoemd is. Hevig werd hier gevochten, en
de zwakkeverschansing dreigde voor den geweldigen aanval te zwichten, toen bz hxzx ,

om eene afwending te maken, de Spaansche schepen, welke nog bi
j den Vrpt/wcplpolder ten apker lagen, lietin brand steken. lntussclzen zi
jn de Spanjaarden de stad,
welkevoetvoorvoetverdedigdwordt,ingedrongen,allesvermoordendewatzi
jontmoeten,
doch ,ophetgezigtdervlammen,dieui
thunneschepenopsti
jgen,trekkenzi
t
i
'onmiddellj'k
he
n
na
,
e
n
met
ee
n
ve
r
l
i
es
v
an
t
us
s
che
n
de
z
e
s
en
zeven honterug. DE RlzK jaagt
derd man, redden zi
j zich in Middelburg. De kri
jgsgevangenen werden, zoo alswederzi
jds gebruikeli
jk was, zondergenade opgehangen. De verbittering waszoogroot,
datmen getui# ,datdeeene '
broederden anderen meteigen handen zou hebben opge-

knoopt. Een wondheeler sneed een der verslagenen het hart uithet ljf en stak het
op een scheepsgaljoen,waar verscheidene verwoede kampvechterser de tanden in zetten. Het scheepsvolk wierp de gevangenen gewoonljk paar aan paar ruggelings aan
*

ylkander gebonden over boord, en noemde dit: de rpe/al spoelen. De wreedheden der

Spujaarden gaven reden tot deze verbittering en woestheid, en maakten den strjd
hardnekkiger,de volharding onvermjdeljker(;).
Den manllaften nx x'
IzK werd het bevel over Pderc toevertrouwd, en w ohs'
r, daar

Iï
list. bl. 128 .131. cllApptF
Ts,Hist.de Ia p'
?
,
tcr'
?: de Fl. Liv.111.1
,A. 117, 118. r)E TAssls, (Amp)t??)/. Lib. 1. p. 150k h'.METERE:,Ilist.d. Nedevl. oprl.B.lV.bl.71 verso. v.wlls op wAG?yAAR-St.VI.b1.90,91. swAl
al;E,de dadelttfe. Zeeuwen,bl.32 35.

(1)(Art-espondaltee deGrILIZAIJM: le Taeiturne,T.111.p.47 50.
(2)HOOFI.,i
bkderl.Hist.B.V1.bI.238,239. v.wlzsop w&tiEsAxR.st.Jfl.b1.91. swAf
-cs,
/'

4le daden #f
!?'Zeet
ln'
en,b1.35 38.

Thzsxzoxo naarden Wrfelvertrekken wilde,totAdmiraalvan Vlissingotaangesteld (1).15
681576
De vestingwerken der beide steden werden versterkt, nieuwe hulpbenden, vooral in

Engeland enScltotland geworven,en inzontlerheid schepen ten kri
jg uitgerust.Daari
kliddelburg,zoo aan de land-alszeezi
jde,nog steedsalle toevoer werdafgesneden,dwong
(lenood dikwerfdespanjaarden totstrooptogten,endezegaven aanleiding tot vcelvuldige
schermutselingen en scheepsgevechten. ln een dezer laatsten op deLcpzzzlcr aan het Slee
geleverd, was het schip van SEBASTIAAX I)z IAxos, Admiraal van W crt?,aan den grond

geraakt. Nadathi
j, omsingeld en aangeklamptdoor vier vi
jandeli
jke schepen,meton- 22v.
verwrikten moed den ongelt
jken stri
g'd lang heeftvolgehouden, zjn afgestreden volk op D:
Bl
oeia
aanu.
het punt is van te bezwi
jken, en hem , wegensde droogte tler plaats, geen hoop op 1572
bi
jstand of ontzet overbli
jft, steekt hh
%', of een der zàjnen, op hetoogenblik, datde
Spanjaarden zicl
z van de overwinning zeker wanen, den bmnd in het kruid en
vliegt met vriend en vi
jand in de lucht. Ditheldenfeitbesliste den stri
jd. De Spaansche schepen deinsden dadeli
jk af, eenige werden nog genomen, tIe overige ontkwanaen,geholpen doorde engte en t1e gelegenheid van hetvaarwater (2).
De Hertog van Alba was intusschen met allen i
jverbedacht,den dreigentlen voort#
.

gang van dezen snellen ommezwaai van zaken te stuiten. Xaar de geldmiddelen

daartoe ontbraken; en hoe slecht deze onder zi
jn schrikbewind beheerd werden,
kan daaruit bltjken, dat de schatkist steeds uitgeputwas, ofschoon nzen wil, datde
Koning in de vi
jflaatste jaren meerdan vi
jf en twintig millioen guldensnaardeNederlanden gezonden had (5). De ti
jdigeontvangstvan vi
jfmaalhonderd duizend kroonen
uitSpatq'e (1),steldeden Hertog in staat,om totdemping van den opstand,twintig
schepen in Ilblland uit te rusten, waartoe meer dan acbt honderd stukken geschut,
met eene overgroote menigte kruid en k.ri
jgsbehoeften verstrekt werden.Veertien dezer
schepen moesten te E ??/</ltf?Yczlin gereedheid gebragt worden, elf daarvan lagen reeds
zeilree in de haven der stad, en BoscullrzzEy hield zich bezig met het uitrusten der

overige. Hi
j had last, wanneer de kansschopn stond, Spaansch kri
jgsvolk binnen te
laten,terwi
jlmen aan den goeden uitslag te mindertwi
jfelde,naardien de Burgemeesters Spaanschgezind waren. Eène onvoorzigtige uitdrukking van den scheepskapitein
scsvlxzzxBrRq tegpn een bakker, welke weigerde hem brood zontler betaling te laten

(l)II0ol
c4.,lkedert.llist.B.V1.b1.239.
(2)v. M=1'ERE:,llist.d.a
;
Yè#ez'/. 00rl.B.1$7.b1.71,72. l.E 'ETIT,(Aron.de11011.1'.1l.
tiv. X. p. 225, 226. o/ J0y(1E, Gereh.v.h..Yd#er/.Zeewezen ,D. 1.1)1. 177 ,178. swAsuE,
de dc#c'lder Zc:ttlreol,b1.39,40.

(3)IloppzRlEpist.X1u.p.454. Vgl.lj0eI''
r,Nederl.#ï,/.B.V1.b1.239,240.
(4)(Jorrespondaaeedepllltlppl 11,T.1l.p.2.
31.
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15
68- volgen,))dat het hierderburgeri
j nog ergerzou vergaan dan te Rotterdqm,''wekte
1576
den argwaan der Enkhuizersop,dienu vasteli
jk bcsloten,in geengevalSpaanscllebe.

zetting in te nemen. Toen derhalve een twintigtal soldaten van de buitenliggende
schepen met hopman KwxKKzxz zich aan de poort vertoonde, werd hun de toegang,
zelfs ongewapend, met nloeite vergund; maar de menigte rustte niet, ondanks de ge-

ruststellende verzekeringen van Burgemeesters, vôôr dat zj hcn weder uit de stad
verjaagd had, en loscuuvlzzx, welke dien morgen eenen burger stokslagen had
toegedeeld, op het stadhuis gevangen gezet was. Tevens werd het geschut van

een der schepen, en de kri
jgsvoorraad van drie anderen,die nog in dehaven lagen, naar binnen in verzekerde bewaring gebragt,en Boscllllvlzzx gedreigd, dat men

hem hethoofd voorde voeten zou leggen,wanneerhi
j nietdadeli
jk aan de bodems,die
in het Marsdkep waren, bevel gaf, hemvaarts terug te keeren en zich in de magt der
burgers te stellen. ieven van de elf schepen , welke uitgezeild waren, kwamen eerlang op de reede voor de stad, maar de vier andere zetten den steven naar Amstev-

dcpz, waar de zes overige schepen uitgerust werden. De Enkhuizer burgeri
j, reeds
vroeger, naar het schjnt, voor den Prins van oralî
je door den Predikant RlcuAan
clz
AtsEx in het geheim bewerlkt, lkwam ondertusschen gewapend voor het stadhuis en

verklaarde, dat men de zi
jde van den Prins moestomhelzen, wellke niets andersbetloeldedan 'svolkswelvaarten vrl
jheid. Een derBurgemeesters,VOLKERT uAhkszoox,
gaf daarop ten antwoord, dat hi
jen zi
jne ambtgenooten,den Prinsaan hetbewind,
en zich daarvan ontslagen wenschten. Onder de ballingen, geltjk nu door den invloed
van den PredikantzAw Ahzxpszoox,hiertoe door soxov aangespoord,dageli
jksin de
stad kwamen, bevonden zich PIETZR Lvl'
rozsz BvlsKEs en Kohwzx-ls JAwszoox sltouw zh;
de eerste voorzien van een lastbrief des Prinsen, gedagteekend den twintigsten van
Grasmaand,om Enkkuizen totafval te brengen en de schepen, welke ervoorlagen, te

vermeesteren. Beide mannen waren onvermoeid waakzaam , dat geen Spaansch kri
jgsvolk in de stad geraakte,en verhinderden eene poging van Pkrxars vAx xzoo, Drossaard
van Mttiden, welke met een oorlogsvaartuig op de reede was gekomen, om op eene

slinksche wi
jze gewapende manschappen binnen tevoeren. Ondertusschen was op de
ti
jding van den afval van Vlistingen,de Graafvan Bossu naarAmsterdam gesneld;
enbezorgd,datEnkltuizen dit voprbeeld mogtvolgen,zond hi
j eenige scheepsbevelhebbers, denkeljk uitdie stad geboortig, derwaarts. Het gelukte hun hetvplk te bewegen, de wapenen neder te leggen en zich aan .de Regering te onderwerpen. Dit ge-

schiedde echter nietvôôr dat het stedeli
jk bestuurmetBvxsKzswasovereengekomen,
dat de stad van de eene nocll van de andere partl
j bezetting zou innemen, datde
wachten versterkt en vier nieuwe hoplieden overde burgeri
j zouden benoemd worden.
.

Daarenboven moesten sossr's afgevaardigden plegtig beloven, dat den inwoners, om

deze bewegingen, geen leed zouden wedervaren,en datveertien ()fvi
jftien ballingen,

1)ES V'A 1)ER LA N D S.
>$'
elke veel hadden toegebragt, om de nlenigte tot llaren pligt terug te llrengell, A'er.-1568 .
1576
g'
iflenis geschonkell wierdell. Ilet volk liet nu ongestoold de otlrlogscllellel) vcrtrelkken;
naaar de kdrnil-aal Boscnurzzsx en llel geschut, tot bescherluing vall('
le stad , moesten

acllterbliivell. 1)e llertog va11Alba, welk-e Bossc had gendagtigd, tleltEnklluizeren al
wat zi
egeerdel)toe te staall,gloeitle van toorn over hetgeen xnel) hun llad lnoeten
-ib
beMrilligelt, e)t wachtte sleclltshetoogenblik af, om zich I
.
e wrel
ken,M-aarbi
j hi
q
jdan
))t1e ztavelpbevellzebllers niet zoll vergelen, well
ke l
'
net ltlnlhe schepellllltl'1- /f'
??/-/?'
?//zt
???
waren teruggekeertl,'' hoezeel't'ok Bossu hun gedrag verdedigde.

Bi
*i het afzeilel'
l tler schepelt Avas een daarvan, eene vlieboot,ltalltlen grolld gel'
aaltt,
. en de sYatergeuzen, die /?c/ 1'/.
/c warell binnengeloopen,naaalttell er zicllspoedig Izaeester vall.DeBllrgem eesters,on' zich bi
le Spanjaarden in eeltgunstig lichtte
-it
stellen , traclltten deze schade Ie vergoeflel) door hlln een schip, hetwellk in de Zuiderhaven lag, achterna te zendell. De burgers begrepen dit anders,
- en llet scllip was

naetden fokkenaasl,I'
eedsdoor,alszi
jde valbrug voorden g.rooten maslIlederlieten,zoo
dat het vaartuig heen noch weder lkoll. ln dien staat bleef lzet eenige dagelt liggen,
.

toen de Burgemeesters I'
net een vaandelburgers, door hen il1soldi
j genomel), naarde
brug trokken, om llet naet geweld el' tloor te helpen, floch llierin door xx
oRxElzls

vztouvrx:t e11allderen,diezich gewapend bi
jhenavoegden,verllintlerd werdell.1)e Burgenzeesters begaven ziclz hierol) naar het sladlauis, werwaarts llet geschut gesleept was,
tlat nu , op lzlln bevel, geladel'
tel, naar de straat gerigt werd, van waar men de oproerige burgers verwaclltte. X et m oeite gelukte llet Jaxo. FtzoRvszoox, een aanzien-

li
#
jk inwonel., fleze laatsten, Avellte het raadhllis bestormel)wiltlen, tegell te holzden
en over te halen , de straten
versperl'
ell en met twee kanonntal' llit fIe hàven te
bezetten, doch niet
vuren , v($('
)r .zi
J
' aangevallen werden, en inm itltlels PIETEP
Brfsx.
ss llaal' de wethouderschal) te zenden met verzoek , dal het geschut op de
wallen gebragt mogt wortlel). Het ltntwoord tler lleeren was, dat men der bllr-

geri
j hierop bescheid zou geven, znodra de afgevaardigden, naar Amslel-dam aan
Bossr gezondell, teruggekeertl waren en welke tegen dell avond verwacllt werden.

Het was denlkeli
jlt in tlezen staatvan zalken, datde briel' vall olAxzE aan de Regering en burgeri
#
j van Ellkltîtizett in de stad gebragtwerd. De Prins hoopte, ))dat
zi
#
'
i bereid zolzden zh
*#
'n, door daden den haat te toonen, welken zi
j den Spanjaarden
toedroegen , tegen wier listen en bedriegeli
lte beloften hi
j waarschllwde, hen verma- 16v.
-j
nende,lzet begonnen werk van (le verlossing des Vaderlandstloor te zetten,terwt)
*1hi
jBloeim.
. jgyz
hun zi
-j
ne hulj
) belooft en llel) uitnoodigt, in alles zi
jn broedcr Izoblnvlzx., welke
reedsin het Land moetgelkomen zi
jn,te gehoorzamen.'' De Burgemeesterszagen zich
g'
enoodzaakt,den brief te openen in detegenwoordigheid van eenigen Ilit de gemeente,

maar verklaarden terstond, dat zi
j nietgezind waren, den inhoud daarvan na te komen. 1)e beweging, welke dit op nieuw onder de burgeri
j verwekte, werd nog ver11 Dlxla. 5 S'
rrx.

C1
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1568- vermeerderd toen kort daarot)uvxs x.
Ot.
rERM&X, een tler zendelingen van oR.
&x.
3>:, ile1576 last om Ilaarlem. tot opstantl le lnengell, voor gn??j,/?
z/y/sf,yy kwayn t)n de stemming
.

vernemende, wellke daar billnellolltler hetvolk heerscllte,eene menigte briefjesillt1e
statl wist te ltrii
gel'
l,
alon' aangeplakt, tle burgers verl
naandell, 01) hllnne
hoede te zi
jn, tlaal' nael
z bedoelde, ellk ter strafle tt! vonleren, die zicl: aall
-

den Admiraal soscullulzEx, welke (lf)t)l' (le Regeriltg met list uit (le stad was geholPen, vergrepelt hatl. 1)e verontruste bl
lrgeri
*j geraakte
weder guande en zonfl
dadeli
#
jk BrlspEs, '
slttlr'
wElt el1 ztx.ou EhlKzoox llaar het statlhuis met het Iterhaalde
verzoek, l
aet gescllut op de wallerl te brengell, ))wantdaar toch ,'' 'neentle zi
)was
#i
#,)

zi
jne plaats, zoo mellinderdaad beoogtle, (
1e Spaallsche bezetl
,
ing buiterlte houtlell-''
Doch (le Burgelneesters, wier afgevaartligtlen inrniddels Ilit -s.lkî
l.
b-let-t
'
lattt teruggekeerd
waren, ltntwoortlden l
kortaf; ))dat thans tlaal'vltlt geel) spralte l
ton zi
-u; de Graaf van
-J
#p.
j'.
s?
4 begeerde, dat lnen dell llerttlg valz x,
t/ôq getrollwlleifl zu-eren, of t1e stafl verla-

tellzoI.
I.'' BulsxEs eltzi
jne lnedgezellen verklaardellzich ongenegen totbeide. ))Genoeg brave lietlen,'' zeiden zi
#
i,
r ))die (lrtz A1,.
BA's dwine
tJelandi
i sinds vi
?
tren blli:#
:i
#f #j
tenslands hebben rondgezworvelt, verkiezell Iltteerls ilà hunne haardstetlen te bli
jven;
degenell, wellke tlen Ilertog genegellzl
#
jn, lktlnllell Iltl tlol
t eells gaan rontlzwerven,
zoo zi
*jer lust toe gttvoelen-'' De Burgenzeesters, steunende o()de belooftle hulp vat/
.

uossc en laet vaandel bezoldigtle burgel'
s, gaveld trotscll besclleid e)1 llegeertlen

zelfs van hetverdrag',onlangs Inetde burgeljigeslotell, ontslagen te wortlell, hetgeen
geschiedde. Iootlra dit onder bet voll
t ruchtbaar wertl,gillg de lkreet op, tlat Brlslkz:

nu den last,hem doorohAxzlsgegeven,voltreltken en 4le stad bevrtj
-den moest. W eldra hoorde men dalt ook de statlst'-olzllzaelslag'
els, dotll' MRocxv'
l!lt t)f eell l
dllder van
'sPrinsel' aanhangers fnngeltocllt, alolll l'olltlslaa'l,
wie (lel) Koning van

Spanje ell flen Prins van flra'
tqje liefhatl, zich gewapend op hetNoorder- eItZttitlerSplli zou begeven-'' Terstond kwam hiel'eene l'
nenigtt,volks bijeel,, we1:1
st.Brtsx.
xs
en shocv-Ezt tot hoplieden verkoos. lle Burgemeesters tlntbodell hun bezoldigd vaandel burgers voor het stadhuis, werwaarts saouvrus twee stukkell g'
eschut liet slepell, zonder zich hierin door tle vrouwen te laten verhintlerel', die, een bloedbad
vreezende, kermende tusschenbeide liepell, om door llare trallt'r)en weeklagtell de vel'
-

bitterde gemoederen te verteederen. Zekere zxx lpltlbsltlx.szoox Fxztrle
rsh.E loste ziin roer
op een der hevigste Spaanschgezinden, en hoewel het schot miste,baarde dit zoo veel
schriks, dat de Spaanschgezinde schutters het hazepad kozell, en de Burgemeesters in
bet stadhuis de wi
jk nanlen. Doch BxorwEp liet het geschut t)1) losbt-andi'll,
de lleuren met balken openloopen, en de Burgemeesters #evat
ngen nemen. Terstontl
zlv. liet men hetOran#
jevaandelvan muren, torensen poorten wapperen , en Enkltuizen
'

llloei-verklaarde zich opesli
jk voor den Prins en tegen tlen Hertog van Alba. BrlsKss, bi
j

maand

.
1572 voorraad tot bevelhebber der stad aangesteld. nazn tlrie hondertl vi
g
ftig burgers a1:
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waa elders aa',, wellke hi
g- uit zi
#ine eigelpe beurs, tlaar op llet stadhuis geell geld 1568

di
1576
evontlel' was, rnoest bezoldigen, tlocl) e, l1a de aallkfglt?srtlt-t'ï'
Ykttelgellzlal) ,11tItel
j'lt
.e, afgedanlkt werden. W '
,
eltlra werd (le Regering veralltlertl (.11sclsztxs m et t,enige 28.
v.
.
.
Bloeiandere manlten, die zich bi
:i
#debevri
*
jdillg fle/'stad verdiellsteli-jk genlaakt haddell, totmaand
Burgenleesters >
jZBC
oeren tlell Kollillg, als G raaf, flell Prills, als Stadhou- 1572
yelkozell. :1del', e:1 der S,
lede .
#
.
;z?kltllizeit '
etroujvheid, vflorts belovelltle,tlen Hertog val, Alba en
zi
*j
ll aallllallg, (len l'
iel'
ltl.
ela pellllillg, ell het Avreetle geloofsollderzoek naet alle Ikraclat
-

te zullen tegenwerken. Bi
j ndeerderlleid vllll stenlmel, werd eel'
l twintigtal llieuwe
leden val,de vrtledscllap aangesteld, eell geltlagtigdt- l'aal-del, Prinsvall //?-Jq,
/c

gezondell,tll'
t)
.eellellbevelhebberderstatltebenoemelà(1).
Reetlseellenzaantlvöôrlzettlnlslaltn van #u
'?//z/???/zc,?,laadoztAxzli
:tlel)y'oli
#
jkel'
I
-e
o'
ellsolovtot

zt
h
-n .
/u/t,
//t?f?//.
?l/e3l 6't??/.
?)t,9.
pf
.
p?/0-over 3'î/(?.
b.
l-.
F'1-l'
evI(lt'(l ell (lle1'
l(l1t(I aallgesteld. Als Stad%#
houder des K.
-onings 11atllli
toe llet regt. '
llt
a Statel) steldetlllilnnder een Stadllou*i
F daar

der of tliens plaatsvervanger aal); dit vernlogt alleell tle ('
iraafzelfof z@
ijl)vertegenNvoordiger, ell als zoodaldig beschflllAvde zich llog tle Pl'itts '
va', fzltavtt
le. lle Graaf
-

'
valt Bt
tsb'
u ilnlnerswasslechts /?.
?
#
T
j 1'o()t1'(I(ld p??#/
't
a//p/rt
?w#t? //el/7,
Jl'
?,tazt>??'
è1('
ln f/t.
''
?? 1A1-itt'
%
na('
l,
l- /?'
??/,
/>'
c/?,/ffz?#, tot Statlhollt
ler vllll llolltétêd itatlgesl'
,
eltl. Hieruit volgde, da1 deze

ltallstellilïg verviel, zoodra f'
laxxz'
s, welke flit gewest als tllltlet' zi
jll I'eslullrllleef
aanlllerkell,terug gekeertl was (;). Hetschi
jnt, dat lli
.J
-'
voflrziel,,althalls xerwacht
had,watthansgebeurd was, Iloewel het alti
#
itlvreenad bli
A
jft, datlzi
-j
-in den lastbrief
aan solov,den twintigstellvan Grasmaand te Ill
.llett/??/,
?'
f? geteekelld, flnvtlorwaardeli
jk
verltlaart: h)dat het God Alnzagtig /?c/?'
c/7/ F?t?f
a/? in tlllze handel,1
,e stellellde steden
van h'
hllcltltizen,lvedetnblik, Sflf/r'
p e,1antlere iI1 hel' îj'
'
(l,
te1>Iq1t(I liggentle.'' ln eell
afzonderli
lk '
berigtschrift van dezelfde tlagteel
tening, werd soxfàv opgedragell: ))(le
-j

steden van î'
vest-.
lh-ieslqnd en '
î'
qsqlt
?t-tq,
ttd il1 Ilare vri
#
jhedetl te llerstellen, voor de
belloorlijlte llitoefening van de godsdiensl tler llervormden t'
tldaar l,
e zorgen, zonder
die der Room schgezinden vooreersl.te verhintleren, en tlp llel.ii
ders van beide godsdiensten voor overlast te bewal'
et).
, x(,01
- ltet onderhoud (ler vestingwerlken te wakcn, de
ballingeu terug te roepell, de Regeringsleden, welke den Prins genegen waren, in
'
illln am bt te bevestigen en t
Ie andere af te zetten; tle lkerksicraden belloorli
jk te

(1)Col-t-eslionda3tce de puII-Ipl,>:1I.1'.1l.!).254.255. t7f.
lr?
-t?s
yloll#/tl?tttade f
;t;ILlzAI'M>;le 7Wt*f*rne,T. 11I.p.38,39, 50 56. p1: '
rkssls. #
?f?'??p?c??/. tib.1.p.151, 152. M>it'
llsll Rer.Belg.
Lib. lll. p. 129. n(
)lt,Hist.d.A'ederl. t'
lpr/.D. 1.B. V1.bl.371 374. METEREN.llist.#f
v
Nederl. Oprl. B. 1$'. bl. 74 76. uoopT, L
kederl.Hist. B. Y1. bl.241 247. vltayl
ll., llist.l/fzzl
Enkh.bl. 141 164. vsl-Itls, t7
'Itro'î.'
v. fJf?p?.
?t, bl. .
'
jlV.

(2)#.wlzx op wAf
:xxA..
A,St.VI.bl.68,102,1t)3.
51 #'
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76 laten opscllrjven, tot er nader over beschilkt zou worden , en 'sKonings belastingen
te laten Ontvangen door een persoon, Welken hi
J., in overjeg met deyj stedeli
jlten
Raad, tlaartoe zou kiezen.'' Alle ingezetenen, van welken staat of rang, lnoesten

je, ehouw en getrouw
zsYel-en, ))dat zi
.j den Koning, ontler den Prinsvan olnan,
zullell zi
jn;tlen Prins gehoorzamell in al wat hi
j hun zal bevelell, dat strekken
kan tot bevordering.van lzet woord Gods, tle tlienstdes Konings, de welvaart, verlos-

sing en vrtjlleid van de landell, steden, en van elk van hen in hetbi
jzonder; voorts,
datzi
j tle vri
jheitl eI1 voorregten van de stetlen zullen voorstaan,de welvaarthunner
stad bevorderen,oI) geene wi
jze gedoogen, dat in het prediken ofverkondigen van
het waarachtige woord Gods naar het Evangelie iemand hinder, letsel of storing gedaall

worde,el1dit ook nietaallde Roomscllgezindengeschiede;eindeli
jl
t,datzi
jgeeneovereenltomstzullellsluiten Inetwien ook,die mogt voorgeven daartoc bi
jzontleren lastvan
t
e
I
z
ebbe
l
l
,
a
l
wal
'
e
het
z
e
l
f
s
,
d
at
me
n
de
v
oo
r
r
e
gt
en
en vri
den K oning
-j
heden der
stetlell vermeerderen en t1e uitoefening der llervermde godsdienst vergunnell wilde,

zontler uittlrultlteli
l
'lke toestemming van tlen Prins van oratî
je, wellte insgeli
jks vall
zi
jne zi
tj
-de niets (vall dien aard?) zoll verrigten zonder bewilliging van de steden-''
svie tlezen eeflweigerde afte leggell,zotlals ))een wedersllannig oproerling el1vi
jantl
llelzalltleld en in verzelkerdebewaring.genonzellworden (1).''
%.
'

-d te Bl-etttelt op n'
j
let last,altlaar el1in 11a1lè/
?urg tien
Soxov l
aield zicll in dien ti
-

vaandels Duitsclle soldaten en andere lkri
jgsbenden te wer&en,e11 onder de uitgewekene
J;?1/'
;Nederlanders geltl in te zalnelen. Docll O13 llet berigt van llet voorgevallene te .
Ituizett, slloedde hi
icll tlerwaarls en lkwanl, nietztlndel' gevadr van dotlr eenige
#j z

W alelznabij-vedetnblij:opgeligt te wordell, in de stad,waar lli
#jo
nmitldelli
vj
l
k in zi
'j
ne
waardigheid erltentlwerd. A'
a llier alles geregeltlte hebben, waszi
jne eerstc zorg.,de
.

andere Noord-llollalldsche stedell aan 'sPrinsell zi
jtle tebl'
engelt(2). X
'etulletlezttlllil:
t te voretleenige W alell van tLBct
wertl het begill genlaakt, waal' melllttll'
ganglzad geweigerd. Op last vttll soxov begaven zicll (le hoplietlell ltvvclltvEh , C&.BEIuIAu en Bltouw ER naar die stttd, om met de Regering te onderlzandelell, wellke echter,
&.> Rlzswllclt,tot geen bepaalt
l
door den invloed val, den Slotvoogd, Jonlker coRxEluls v-

Soxov,ditdralenInoedez zO11(l twee vaandels krl
.
jgsvolk ondel'RrvcH&VE1< en CABELIAU, en een geljlk getalEnlklluizer schuttersnaar slbdetttblilv, welke
erbinnentlrongen en tle Spaansclagezinden nootlzaaltten naarhetslott1e wi
jk tenemen,
wellt z(j vertledigden. Xaar toen men hunne achtergeblevene vrouwen en kinderen,

besluit geraaltte.

(l)Btln.Ilist.t/.x
yederl.f)/
?)'
!..
1.
).1..
B.Y1.1)1.375,376.
(2)solt,ffî.
î
'
?.(l.x
fc#cy-/.()orl.l).l.11.3?I.bl.376,377. v. ME'l-Enl;x, llist.#.xWedet'l. t?fp/-/.
1).!V.1à1.76.
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bi
j wi
jze van borstweringvoorhetkasteelplaatste en alzoo aan hetvuurderbezetting'1.
568blootstelde, zagv76
kx Rlzsw zzczc zich getlrongen de sterltte op te geven, welke sinds dien 15'

ti
'd metde stad aan de zi
jde des Prinsen gebleven is (1). '
W eldravolgden ffppr/l,
#l
7
.

Alkmaak., â'
#ftk/è, x
Holtltikettdam, en Pîlrmevende lzet voorbeeld van Vlissingeu, E'
ttk-

Avfzc?l en k
vedemblik, en genoegzaam (lnder dezelfde omstandigheden als zi
j. ln al
deze stedell werden bevelhebbers of Gouverneurs in 'sPrinsen naam aangesteld. Boscu-

HUIZEN Verscheell 0T11 tlezen ti
jd meteene vlootvoorEnkltuizen,doch met geen ander
evolg,dan datdrie zi
jner hopliedezlmetltunne manschappen overliepen en zich ondel'
oRtxzE's eetlbegaven (2). Wen verlieze bij deze gebeurtenissen nietuithet oog, dat
het geenszins het doel tler lllzrgers was, zicll aan het gezag cles Kollings van Spatqe,

als Heer der Nederlandett, 1,
e onttreklten , maar Spaansche kri
bezetting, welke hen
ti
#gs

in hunne vri
je bewegingen belenzmerde, buiten te houden, a
klasx's geweldenari
jellte
keer te gaan, en zich onder den Prins van lll-a,
hl'e, wiens gelastigden alom verspreid-

den, dat hi
j hel)van tlelltientlell pellnillg kwam bevri
jtlen,als 'sKonings Stadhouder
te begevell. )
'fell bescltouwe het niet als eene daad van hoogverraacl, dat t1e steden
bezetting weigerdell,tllsclldlt
lllhet hoog geasag die Lotbehoud ,besclaerming of veiliglleid
des lands notldig lketlrde. llet :3as eell vltlk de uitstelkendste regten eener genzeente,
,k
))de poorten der stad te lnogellbewakelt,f,BOQMRAMP
p .
rqjgsllepden in,/t?netièen,,dah?,
/1p/

toestettllttittg f/f.
?k-slet
lec
ljjlvekf
?g-elkl
-lt,
ff(5).3'
De llertog vatlAlba had onverwi
##
-ltl te Ilell
*
qr
'ettt?*
/? Zot
lttteene kri
#
jgsltlagt vereenigd,
om dePrinsgezinde stetlell in /ff?//q,
?l# en Zeelqttd te bedwingen, toen het verrassen van
Berge,
tl.in fft
?z
/lcr/tylf/
llcl? door Izonxxvlzx.?'t'
fêtAr
ft.
sytl?f llena noodzaakte,vooreerst valtplan

te veranderetl. Terwi
jl ohkxzl in Ill
vtl'
l.
q(
)ltlattd eell nieuw leger bi
jeen bragt, was
Iuooxvrvzx.n'
let duizend lnan voetvolk.e
'n vi
#
jfhonderd ligte ruiters, in Frattlvvb
ïjk geworvell, llaar tle Nederlalltlsche grenzen, elp wel zoo in het geheim opgerulkt, dat
AI.u&.
's verspieders, welke 'sGraven bewegingen naauwlteurig gadesloegen, er niets val'
bemerlkt hadden. Het lloofddoel was, zich van de eene of andere sterke stad te verzelteren; osxwzE's eerste veldtogt immers had getoond, hoe nadeelig het gemis van :,,v.
een vast ptlnt in de A/
ï,:lerlanden voor den Prins geweest was. Spoetlig zag y-ooxwlaK 11lOeilnaand
ziclttltlor 4le lleerellpls FxxAa.
s ell I,
A wovls meester van Valenciennes, doch het slo'
! 1572

(1)(
I
lfP!t, Ilist.d.:
Yc#/
?r/. Uerl .
Ilblland '
vtldlf.1850.

D . ) . B . VI . hl . 377 .

ifet slot to Merf~'inblik . in fir, t Jaarbnt
'
ka. c

(2)B(
)R,llist.d.A-ederl.0prl.D.1.B.#1.b1.377.v. METERXS,llist.f/cl'Nederl. Opr/. B..IV.
b1. 76 , 77. 11f
)t)l
?,
1',Arederl. Ilist. B.V1.b1.250. vEl
alcs, Chrozt.'
v.f.
Jf
//?/'?l,b1.331. BOQMRAMP ,
hlkmaar,bl. 177--180.

(3)Rw
klspskE'
r,ovet-(le'ppr//
?rf
l-t?klf
yJGemeetttettderl
'
Yederlandelt.bl.81).
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1.
16&- konde men lliet bemagtigen,welks bezettillg zicll wakker bleef vel'detlie
o-en. Alaartlielt1576 zellklen tlag tegen dellavond, zond hi
.
g thAaajfstoutt.
- gasle,,
.

(1ie zicl)voor M'
i
#illkoollers
moesten llitgevenyllaar Itergett,M'aal'lli
#
jlletil1'tbi
#
jzontler f
.
l(
.
)gellalntlladellynetetk
llige
burgel'
sinverst
antlhoudingstond.Onder voorwendsel,datIlullAvi
.jll,cnlkoelte bli
,jvell,
vf)t
sr hetO1)#aal
l(lerzon nloestvervoelxlM-ordell,haalden zi
.
jvool
' etal)tlrilllvllellltillg'tlen
Hierop itlaakI
'
ellzi
I
-zicll lnt.
*ester vall de
*
acllt, t
4ll Lf)p'E'AsI,'
Ilk '
/'
///? ulfte
iî/f?/ 1k5Altlll lltt-I
.t-ellio
st- rltiters 1
-11 t1e sl
ittl, Avaal'111
-zicll
A&v
.j

..
j3tll'I,
ier 1)Vtf
over, ,de
de poort
poortvIOegt](Iig
vroegti
j
-dig teteOjWBCIl
olleldell
portwr
.
-

..

.

24v. bp.-laerllalil'g. nlel,zi
ne nlallscllallpel)()1)alle llunten vertoonde, elldaartlofll'deburgeri
.i
.j
Bleei- y
)d.
,-.
,)hvaan byug-t,dateene stel.
k-t
?lkn,
igslnag
lellgetukt, zotldatllientltlld'zich
naaand if
.tAvasbinl

1572 vtlrtoeren durfde. Tl-evells liel bi
'
i
#
'aflkontli%
tel). dat hij allee,l gelkolylell Mras, dltl.
t tle
llttrtgers &1
.
t
,n tltxl'tielltlelljlenning en .
&.
tu&.
's flhving
celantli
,
jte bevri
;
'
1
-del', fx1lfl.
atde '
.
Prills
Vall /
'
//-///(/ta 111.
f
?t et!1l 1ta.IlZ1(
?111I
#
'
I1x lt-ge1.
'1
-11 aalltot
ort.o-as. lntllsscllell '
wacl't lli
.i xllet
Ili
;
jnli
.
jk ollgeduld de aalllkorns'l 'val, IIt:1,tlverigt-lkri,igsvollt; ell daar het gevaal-, tlatde
sPaallschgezinde burgers te M-apel' ztludel, sllellel), steetlq dl'
eigendet'Nverd, retlt la,ij
spoorslau'
s ter stafl llit el''
vintltz#i
jlle bellde, Avellte il1lletbosclt verdn'aald Mas. 'l)a(lelt
jlklaat13.
11A/t
-l
-fllondel-d rllitel'
s,ietler cellellvoetknechtacllte''zicl'opllen'
lell,ellsllelt
tlaartnede llog in tt
jdsnaa''tle statltertlg,Mrellkfa Ili
j spoetlig, zoop-el tlotll.flellgevontlelllklijo
.
>s&tlorraatl als door (le1l dag
teltik-sclletl1,
()e.voervall A'
ollk tlit lài(.
tI1.tli(ïel'
t/7
/?/t,
A??
,
.E

'

*

.

U-

/ltlflltt.
,, 1
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oinq
ellgl,
. 1)e Req
er.
ing.' leqt
e t.
lell eetl af Ctallden
.' bl
c- l
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,
)-e a1s Statlhout
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'
s. llet vt-rllleesl,
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eltvltll7lf
'8-t
/f'/? 1
-1'
1 //etl
*
?/
,
c#p1,
f?<e?? '
verontrllstte den Ilertog van .
z1//?f?llllitellgeltleell, el)xel
-bltasde .
llell) 1,e llleer,

(laarzi
jlle versliedersgenleld haddell, datIuopl,
::s-xllt del.vtlligel'11vfllltlllog d()o1'ltellin
.
Pa1-q
,
j.
v geziel, &vas, t
af) 1,1
4'
,1 llit
ats ynintle).da1) i
4a.
ltkl'i
*ia-vtleler,sclletalllf-tlenkt-ll. l
ilij
l
ktlnde zich 0f)ditberig-txtpt)Meinig l)etIMril)t
ur'
t.ll,
(
l
.
a
t
hi
i
z
i
i
1
1
l
t
l
k
t
z
t
l
o
f
)
t
l
e
l
l
g
r
o
l
l
t
l
A
v
i
e
l
j),
'
e#' @
ruislx.
x pl?
-xlrlllf
)
:ë, ))lleeft lill
erop trad e1,Illtrlej).)de Toslkaansche,'' rneellende cNr
1lledrogetl; tlocllgedultl; zi
j leeftrnt
-illletToslkaansche leliën bescllollltell, i1tzltlllaar
'r<

*

.

-

-

.
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:Paallsche distels daarvoor wedergeven-'' El) intlerdaad, het verlies va'l eel'e stad a1s

Iter#qen, t)lll llal'
e litg-gin<g ellaIsvestillVq
eltt
?flpr llelallgr.
i
kste sltztlell1
-11 tle k'
Yc///
ag-/ftpw e
#i
?Itt,
t, venal1n eel'ti
@ids1q.'
eMrichl,? Mrltarl
-llde lloutl.
in%q- valthet 1,
-1.
:
4ilsclle llofzeel.t.
Il,
llak

lpelzinnig was, lnoest flel) Hertog Iliternlate l,
reflbn. l'll
j
-111
,d A3,
.
e1 eel
,le kri
->.
sltlagtvall
#
-j

vi
f of zes duizend Duitsche rlziters en achttien duizentl'
Illlitsclie voetltldecbtelt, vi
-jftig
*j
s'aandels Spanjaarden en llonderd vi
jftig vaandels S.
'
Valen bi
-ieefl, l'dal
tl'fltprdeelfle llaar te
gering, on'
, /.
f
'p//t
???# en Z-pt?/c'
??f/te bedwingen en te geli
jkezlti
#l
-tlt- Itezttetl le Ilerwînnen. ln (leltltrj
igsraad M-aren de gevoelensverdeeltl,hoetel'alltl(.lttn;tl'
lllq
Appl'
x'
vfrExzt,l
lneende, dat de wapenen eerst legen tlolltlll
tl en V
rueehlnd lntltzsle1lgerigl
,Avtlrtlell; (1e
Ileer van sïoit-tttll-lîîeî tlaalenlegellbegreep, dat nlen n'
let tle belegering vall Berfjen be-

ltoorde te beginnen. ALBA besloottothetlaatste;hi
j vreesde eellaanvalvan tltal)kant
van Fraltkrjl'
li
',en acldtte lletdeswege van het hoogste gewigt,de broeder des Prin-
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sen van ol'alq)'
euit Bergeîtte verjagen. Do> FREBERIK ltreeg bevel, metvierdtlizend15I5676
8Spalàjaardcn, W alel' en Dllitschers, benevens viel' llonderd ruiters onder xolacwaxss
op te ruklkell, oln die stad te bel'
ennen, terwi
jl intusschen t1e ttpebereidselell tot
hetbeleg i'l gereedheid zoutlelt gebragt worden (1). Valencienltes werfl spoeflig
doorkri
#
jgsbenden uitIloot-ltik el1 Opvtty, (lndersteund tloor de bezetting wtllIletslot,
stermenderlland hernomell, tloclt den inwoners algenaeene vergiflbnis geschonltell, om
daardool'ltel'
gep,aallte moedigell, (le wapens tegen LooEw xzK '
vatt u'
Vc.
j
.>'
c'
?: op tevatten.
Uit eellige papiel.
ell, te b-qlelteieltttes iI) beslag genomell, l1a(l lnen zaken vall het
hoogstebelangontdelkt, omtrent verbindtenissellmet l)ylcoLvtlxvaangegaall, en vertoogen

tot den Kolling van .
/.73./J/1J!3'(j/1gerigt, outllentltallle spol'
et), il1de Ak#f?/-J/
z.
?l#t??lte

vallen (2). ln hoe verl'e(le Hertog een kri
jgskundigen misslag.begaan heeft,doorhet
beleg van Bergettte ondernemell,vôôrlztif/p//c,
z?
,# el1Zeeland bedwongen had,willen
ni
e
t
be
s
l
i
s
s
e
n
,
na
a
ar
o
nt
wi
l
f
e
l
baa
r
i
s
het
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d
at
ziln besll
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*
litveelter bevrjding dezer
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beide #ewestellheeft toegebragt.
let tuclltigcll (ler NederVllrl
-f.
-verlallgde &1-B&. nlpltr f1e 1k0111st vall A1'
eT
)1>l
,
& fIElul. ll
'
t
t
t
?
t
?
.
j
/
c
!
/
f
.
,
/
?
?tttiqdlteid ??ci/
, de ttlcrt
//#
lallders, A5aarl
*ll 411
@
*
1. llaaly zl
*
*
lll o
tt,
evoe4en, ?/?c)
## '
#

>.'
eM
ouall' Avas (11- oorzaak' zot) hl
.
-i
(ctln totla lalnotleraciolttlel lnlzntlo) o-as werk f
meellde,vallden haat,Avelkeltl'
nelll'
lenpttletik.
oeg,en tlat hi
.
j zflo I
twali
.jk tlndersteund
werd. 0nltlenzelfden ti
jd ecllter tlntving ll(:
jxttlltlellKonillg.llevel, lzet bestuur ovel.
de At?t/f?g,
-/
-c/lf/c,
?è neder te legg'
ell, noc
.lz deze gewestell te verlatell, vôör hi
t
j hetllern

#eboden bad (5). Den Hel-tog valt-1/f
?t)
/?
-p/fCeli, welke reedstt!x
hk/l/fk/l/
z zeilree lag,
wertl aangeschreven: )dat At-sc
t, zoolang hi
j zjch i1l t/tl skdel'la,
ttden bevond, (le
eenige ef,oppermagtige (allsol14)Landvoogd zi
jn nloest,
.d
lathtitl
xlpzx.
t
kclvuz)zicllin
niets, wat de bewindvoering betrof, mogt mengen of medetleelingel) daaromtrent aan-

nemen;tlat hi
j inzonderheitlde oorellmoestsluiten vool'alle klagten over den tienden
penning, die op bevel en naal'tlell wil desKtmings was ingevoerd;in t
ithn woord,dat

(1)Cotn.espottdattce de pulsll
zl'>: 11,1'.11.p.2,
59. At'
chiveb
.t/cla iVcïvol/t/'Orailf
le,1'.111.
1,. 4w
9C). .
3f)ry1)f
)i
tl
:, llist. de Ia J
/?//
?r?./
? de 1'
7.Liv.Y. p. 127 12t?, 154. s'
l'aA.
ow,de Bello Belg.
tib.5'l1.1.
,.43.
5. ,:&)tI
>ANA. della #?
,
tt
??'
?-tt tl'
iFiéfnd?'t
4,T. p.79 ,80. zEsTlvot
klz
ltl,-5
''ederl.Ili.
%t.
)
R.#'
. b1.13.
1 133. 1-1,
:pErl'
r, f'
ltt-on. d'
e f.
1/
9#. 1'. ll.Iuiv.A.p.226. t
)I1Ap
'plTvs, llist. /.
1t//1. de la
gverre de #'!. Iuiv. llI. p. 118 120. I)= Twssls, Comnkent. Lib. 1. j). lJ2. HAR&EUS,Annales
Arc.. T. 11l. p. 124, 125. atln, Ilist d.zYederl. tbr/.D. 1.B. 5'l.b1.377,378. Ilt
lol
pT- Azed- t.
#ï.
W. B. V1. b1.248. xE'
l,
liR'
Ex- Rist.d..
f
Ye#er/. &/zr1. 11. IV.1,1.78.
.

(2)cmwespondance de pull-lppE l1,13. 11.p.260.202. xzsptpcE,lltst.#: lapk/erred6Ft.
Iuiv.V.p.12f1(verso).luiv.Vl.p.129 13.
1.
(3)tlorre.
v.t
lzl#lz?ce*apllltlppE II,T.11.p.246,247.
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1568. lli
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ynoei
en,tlan ltlethetgeen llelyttle Hertog val) Alba
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# z
..
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'
1 l
I,
oevertl.ouwde, en op de wi
#pze zoo as (ege hetTvellsclltt.
-(1)
,.,' XsI)Ix&.CELIwitstlen
eerstell van Bloeilvlaal'd met zeven ellveertig,zoo tlorlogs- alsltoopxaardi
,
jscllelletd,ell
vielxluizend nzall, zot) soldatell als nlatrozel), i11 zee gestolken ,doch nltweinig dagen

tloor stornz genoodzaalkt weder binnell te loopell. Daar ondertusschen de ti
jding der
innerning van den /?3-?
,c/de hofstad Lî'
'
l'
a,
dl'
t
'd bereilkthad,ontvillg hl
j derlvi
jftiellden van
Bloeinaaand aallschrtjving, zi
.in verlrel
k zotlveel ynogeli
.ilk te besptledigen. Ruil'
n tlrie
wekell daarlla lkwant hi
j in hetgezigt'
van Blall
,
li
'el'bt
?t-g, eI1 liep met eenige kleine
*

4raartuigell te #$/'
?/?
'
.
i'ill
, l'
T/
z
pt'
t??,
#,
t?r'
é?/l binnell, Avaar de groote schepellheln Iliet kondell

11 volgell,en zelfs vier t)f vijf del. lkleinel-e aall tleyl grond geraalktell,van welke tle

zo
mancr
ma
d-. zeeuwsclle kapel'
s twee bemagtigden en twee verbrandden. Eel.l spaansch schip ,
1572 ur
elk sovnryllt l'
w-fluTs, eell Vlissinger, tot loods llatl, verviel o@) eene bank elkwerd'

tlool. de Zeeuwen o'
enomell. Een oplkomelzde stornl belette del) vri
jbuiters,zestiell
sclzepel1 el1 elfvliebooten sterk ,onder Ew ()c1) l
àllrsltsz v-oRs'
r, twaalf grtlote schepen
.
vallAI'
Irr)IxA cst,
l, tlnder bevelvall p'ulzlzox , aaxltetasten. Na het bedaren vltll dell
wind,vereenigde zich p'rlluoA meteene koopvaardi
jvloot 5TaT1 een eIltAvintig zeilen ,
t
lie Ilil,.
Pp'-/?:t?f
z/ #el
komell en llaar A.
ll
,lîî'elpell bestelud Nvas. Hi
sloot haar derw-aarts
#i
# be
begeleidezl, tlocll 4)1) tle hoogte van J-/?
'A'A.?
'??#pp dool' een geregeld ltanonvuur be-

groet, week lzi
.iflnder liantlltekelts. en liep) (laarlla cl'
fiddel??'/0-f/binneyl. Alde koopvaarders Averdexlgenonzen,en daarlla nog.twee vallfleBltrbari
jschekustel). 1)e Avaarde
van del)buit Mrerd f)I) een halfmillioen guldens geschat, waaronder tweenzaal honderd

fluixend gulden aa'lgereed geld (2,
1. Eenige dagefl l
,
e vtlren haddelltien Zeellwsclze
lkapersbi
j de Bonlnkreek tlertig schepellvan.
/llllîk'erpelt,waarschi
jnli
jk voortlellezetting
van jfiddelbllrf!bestenad,vermeestel'
d (5). De beste bodemswerdenbi
#i
Fllunne vlootgevoegd ,tlie nlzlaonderdvp
''ftigzeilen telde,zootlatin kortenti
jdderGeuzenmagtinZeelàltd
ontzaggeli
jk-was aangegroeid (1). Ondez-deze weinig bemoedigendevoorteekenen kwanl

(1)(kmt'
espondancede l
>illl
ulppp:11,1'.11.p.248.
(2)(Nrrespondaltce de1.H1lz1p1,1 11,r
1'. ll.p.248,249.260,262.263,264.Avnhik'esde!ft
Haison d't'
lrcng:,T. lll.
p.436 442 ,445, 446. vlul-ll Epist.ad.uopplllux ,p.689.MEyooc:,H'
ist.
de la gtlerrta de Fl.1uiv.571.p. l34 verso. CAMPASA.della guerra di Fïf'
fAl#ra,T.1.p.82. I.s pE'
1'
IT, (z'
h,
rolt. de #p//. T. 1l. Liv. X. p. 229, 230. I)l: TAssls, Commokt.Iuib.1.p.153. soR,
llist. d. Nederl. O0rl. J). .
l. 11. 5-1. bl. 393. v. MIZTERE:, Ilist.d. k
Act
/
'nrl. Oorl. 11. 1:-. bl. 72.
uoo>'
T,Nederl. Hist. 11. V1.bl.250, 251.
x

(3)Artt
ltivesde /J #t?i,
çp'?d'0rJ,
'?#c,1*.Il1.p.436.
(4)&-g1.demerkwaardigewoorden van STRAPA,deBelloBelg.,Lib.Yll.p.433.
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xsnxxA csxr te Bvltssel. Aller vertrouwen was op hem gevestigd; z0o hi
i later ge-1568'#

l

.

tomen ware,meende men,zou allesverloren geweestzi
ln (1).
XsnxxA csx,l ltwam Mrerkeli
jlk reeds te laat. De beraamde belegering van Bevgett

1576

dreef het onweder, dat zich over Ilblland en Zeeland zam enpakte, naar Ileltegouwen
over. Vele steden , die nog wankelden, ltregen nu den moed, zich voor den Prins
van orap'e te verklaren. Jonltheer AORIAAX vAx zw lzl'Ex,een der Verbontlene Ede-

len en die zich onder de W atel-geuzen bi
j den #rfp/had bevonden,maalttezich,door
verstandhoudillg met eenige burgers, meteen handvolkri
jgsvolk binnen den ti
jd van
drie dagen meester van oudewatel-en (1tplf#(l, waar de Slotvoogd zich, buiten nood-19- 21

zake, over gaf. Let
'deltkoos insgeli
l'ks 'sPrinsen zi
jde, meest door beleid van den zY
oa
me
nr
-

Pensionaris Xr. lyArlavs Bvzs, en'ontving een vaandel voetvolk onder Hopman zAx maand

mxzoF (2). ln berdl.echt,toen nog voorhet hoofd van Ilblland aangemerkt, heulden
de burgersin het geheim metde W atergeuzen,welke zi
j moesten bestri
jden. De bevolking werd van dag tot dag onrustiger, sclzimpte op de Regering, en onderdrukte
haren wensch niet langer, om het voorbeeld van Vlissingelt en E zl/r/lîffzczl te volgen.
De Regering echter sloeg alle aanzoeken dienaangaande van de hand, verdubbelde de
wacllten aan poorten ell wallel), en nam een honderdtal waardgelders aan tot bewaring
en besclzerming der stad, die elk oogenblik gevaar liep door de W atergeuzell over-

vallenl te worden. Demeeste gilden, de hooftlen der schutteri
jen, zelfs eenige Raadsleden verklaardelz zich voor den Prins van orayie: schimpschriften op ALBA en den
tienden penning werden alonz aangeplakt, liedekenster eerevan oaAxzE onder hetvolk

gestrooid,en in spi
jtderbevelen van hetstetleli
jk bestuur,de Gouwenaars,die gebrek
aan koorn hadden, van het benoodigde graallvoorzien. Eerlang verscheen ook, op aanzoek van eenigePrinsgezinde ingezetenen en op lastvan ORAXJE) de W atergeus Exl'Exs
vAw MEXTIIEOA met acht en twintig zoo groote als kleine vaartuigen voor Papotdrecht

en Zwijndrecht,en zond een bode naar de stad, om metde Regering te onderhandelen. Terwi
jlde Raad weifelde,lzoe zicll te gedragen,spoedde ziclz de Oud-schepen
Xr. AORIAAX v-kx BxzzlzzxBcRo, die in het geheim briefwisseling met oR.
&xJE onderhield, gevolgd door hetRaadslid JAKos Mvvs vAx Ilol,v naar deW atergeuzen. lntussclzen
was de geheele stad in opstand geraakt, de schepen naderden, en de Regering zag

zich gedwongen, met swl'>rxs een verdrag te sluiten, waarbi
j de stad aan den Prins
(1) (
Nrrespnndancedel>l
.
lllzli'pr 11,11.1l.p.264.
(2) Cœvespondancedepultlppzll.D.l1.p.266,267. Archives de la Jffzïçp'z#'Orango,T.
111.p.461 464. vlGslus,Epist.ad.Hoppzacll,p.666,686,687. HARAEUS,Annal.Brab.T.111.
p.127. :0R,Ilist.d.Ae crl. 001-1.D.1.B.VI.bl.378,379.v.METZRES,Hist.d.Nederl. Opr!.
5. lV. bl.73. HOOFT, Nedcl.Ilist.B.VI.bl.253, 254.v.wlzx op wAGENAAR, St.Vl,b1.96 100.
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1568- werd overgegeven, onder beding vall )de instandhouding van den ouden regerings1576
vorm , de bewaring ell handhaving van alle regten e1) voorregten ,en de bescherming
van den binnen- en buitenlandschen llandel-'' De '
W atergeuzell beloofde'l van hunne
25 M. zi
#
jde; ))datnoch aan de geesteli
jlklleid, noch aan de kloosters, lterken en andere geZo
me
Ina
anr
d-stichten eenig geweld of overlast zou geschiedel).j, jjjqyojj tyok sxvxxs nlet twee
1572 honderd nlan ontler het gelui der kloltl
ten, het gebulder van het geschut en het ge-

juich des vollts, maar tegen den zilltler RegeringM!
de stad in. DE TAsszshad zich
J *
te goeder zlre van daar verwi
jderd. x.
wAREBs>l werd opgeligt en later naar het
kasteel
Buveît vervoerd, waar hi
#j lza eene langtlurige gevangenscllap overleed.
Eerlang ltwam IzrxEv met eenige Edelen in tle stad, en werd o4yde Plegtstatigstewi
.
jze
ge
s
l
ot
e
n
;
ma
a
r
het
ontvangen. Aanvanlteli
jl
t hantllzaalkle hi
,j
-het verdrag met Exrsxs
' schontl het tell opzigte tler Roomschgezintlel), waarover helzl
J
duurde niet lallg, of lai
.

de edeldenlkende en gematigtle coRxExzls vAx (
Blqvllltl
sw ztin ongenoegen te ltennen gaf.
))Xen heeft u,'' zeide ontler anderell de waardige malt, ))om dell gewetenstlwang elt

de tiranni
j te ontgaallingelaten, en niet om antlerellin het gewetellte dwingen, of

on1dergodsdienstwilleiemantlo&erlasteltgeweltlaan tedoen (1).''
Daags na het overgaall val' l)t
lldret?h't zeilde de vloot (1e1- W atergeuzetl lllet Inond-

en ltrh
*
.
#
'e
*
.
zsbehoeften ri
#
l
.
'keli
:
jk voorzien, onder bevel valt AxAltlxrsBRAXI)T naar f
ïpr/f/fzn.
Destad gafzich dadeli
jlt over,en het slotden volgenden dag. De Roomsclat!Geesteli
l
'ken werdell wreed mishandeld, eenige van hezl naar den, Bl-iel gezonden en aldaar
%F
op last Yall LUAIEY opgehangen, in weerwil deraanschri.j
ving van ()xAxzs ltal)alle be-

velhebbers, geene(leesteli
jlten te yuishandelen,nzaarlzun,evellals ell
t antler,vrijheifl
en bescherming te verleenell. De slotellLoevensteitten Liesfeld werden on)tlenzelfden ti
jd tloor de W atel'geuzel'
lgewonnen, maar een aanvalop Scltotlltltolv
tell'nislukte.
De bezetting vall liol-kuîlt, bemagtigde ltolnînel, tlocll werd slloedig dool.(1e btlrgers

weder verdreven, dewijl zi
j, tegela hetverdrag aan, zicla aan de beelden ellde kerken vergreep. Door list maaltte zeltere voosyuxxzAwo ziclz Iyleester van het slot te B'
u-

wellt met kri
jgsvollkuit ffpr/fpfl?/,bezetwerd (2). lfaarlewtschaarde zich, onder
(1)t;.1)..
,.scl
IflTlllz,Iket.
lleli
,
lk.
/.
?f
?rt/l'
t?c/z/,D.1.bI.49 60. '
Vcrgelekcllzttctzbrcltivesde//
z
Haisott d't
?rcpf
c, r
#. lll. p. 464 ,465 , 466. p'
I
s Twssls, (hïnnlent.luib.1.p. 149, 150. IIARAEUS,
./

s

6.
2111(11.#rc/
?.T. 111.j). 127. :()It, Jfï.
v/. d..
z
Yd#c?
-/. ()0rl. D. 1. B. 571. b1.379. IOOFT, AT
ederl.
llist. 1$. V1.b1. 254. sllvEltw lzcs,lle.
b
.
elll'. /?f
)?.
#r. b1. 349 352. 1
,&I-EN,Beschr. ??.bordl.
b1.842- 845.
-

(2)(
Arrespozldttltce de pllltlpps 11,T. 11, p.269. At'
eltires de la nvf
zfçp'z #'orange, 1'.
111.p. 464 ,465, 466. IIARAEI;S,AA?9?c/ Ihxtb.T.111.p. 128 , 129 , 132. :oR,Hist.d.Nederl.
001-1.9. 1. II. Yl. b1. 380. v. MSTEREX, Ilist. d. Arederl. Oo.
rl. B. 1V.b1.73 versf'. uooF'
r,
Nedcl. #ï,
ç/. B. Yl.b1.254, 255. scllor
rEl
a, Kerkl.bordr.1). 1.b1. 56.

#
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x'

bewerlking van GERRIT vAx IlEltpyrxltopx, PIETER xlEs en H-kxs KOLTERMAw, zaakgelas-1568.
.
tigden van oxtxzE, aan 'sPrinsen zi
lde bi
J een verdrag, dat tell aanzien der Room- 1576

sche Geestelt
ijken, evenmin hier als op vele 'andel-e plaatsen stipt werd opgevolgd,ll
3ooiVm.
.
hetzi
j uit godsdiensthaat, of dat men hen als zeer Sp.aanschgezind beschouwde
en derhalve nietvertrouwde (1).
Terwi
n #pJ!c.
??
,
# en Zeeland deze omlteer vall zalken gcbeurde, hieltlw ILLEM ,
ti
#l i
Graaf llan,den .
fkcrp, zich met goed gevolg bezig, om Gelderland en overi
jsseltot afval van ALBA te brengen. Onlangs lz
ad de '
Prins van oranje onderscheidene steden

in deze gewesten door brieven verwittigd, dat reeds vele plaatsen in de nabi
jgelegene landschappeu zi
jne bevelhebbersmet hun vollt, in naanltles Koningsen den
zi
#
jnen afgezonden,hadden ingenomen;entevensde burgersvermaand,tlit voorbeeld te
volgen en ziclz van de dwingelandi
#
jder Spanjaarden te bevri
ejden;hi
4
jzelfzou eerlang
meteenekri
jgsmagltotlzunneondersteuning opdagel'
l(:). Ditverwelkte onderanderen
in Arnb,em zlllk een schrilt, dat de inwoners llunne kostbaarhedell l'aar elders in

veiligheid b'
ragten,hetgeen echterverboden werd (3). Kortdaarop vieltle Graafllalt
#:.
,?,Berg meteene krijgsmagtvan vi
jf- of zesduizendnzanin (ielderland,velqneesterde,
in weexwil der maatregelen van verdediging tegen de omwelltelingsgezinden, in de
drie Zomermaanden eerst lllbesbktrg, daarna beutichenl en voorts, (loor llandleening
van eenige burgers, Zutpltett, niettegenstaande (4ILIIs vAx BxltxuAvxox'
r, Heer van

Ilierges,Stadhouder van Gelderland, tl'
vel-jl's.
selen Fviesland, tle Regering'vermaand
had,op hare hoede te zi
jn. Yruchteloos beproefde hi
j een aanslag' tl
)) beventel..
Harderwijlk., Elburg, #c//t
?m , G1-ol, #wpclcr?? en Bredelboovt Mrerdell ingenomen.
Arnltem werd dageli
jk-s bedreigtl, doch ellke aanslag, door gepltste maatregelen van
binnen , veri
deld. .
Bommel en Tiel.weigerden Spaansclze bezetting.in te nemen.
-j
Kalnpen gafzich, na een kortbeleg, over. Zwol, #tz.
ç.
$.
c//, f?/#pA?
,
ztzt'
//, Sleenîf
ibjjk,
Gotemuiden en Vollenltoven volgtlen. Hoewel de stad Utl-eeltt onlangs veel van AXZBA

en hetSpaansche kri
jgsvolk geleden llad, en een groot aantal ingezetenen naarverandering lzaakte, washet vAx ozx sElto niet mogeli
jk, haav'f)lzl te zetten. Beter
gelukte dit met Amersperl, doch niet dan nadat deze stad, wellte Spaansche noch
Prinsgezinde bezetting wilde innemen, menigen aanval had afgeweerd. Van daar uit

wierp zich eene bende ltrijgsvolk-in Naarden, waar de Drossaard van Muiden,, PAvyuvs
vww Izoo, te vergeefs getrachthad eenige Spaqjaarden binnen te brengen. Tegen de
(1)(Nrrespondanee de plllslppz 11,11
.ll.p.272. IloR,Ilist.d.Nederl.pprl.D.1.B.YI.bl.
380. IlooFT,Nederl.#f,
ç/.B.Vl.bl.255. scnlvERlgs, Besehr.t'.Ilaavlon, B.11.b1. 71.

(2)(Acemond
.czlcede(
;cII,LAI;Mx le Tadturne,T.111.p.56--60.
(3)v.HwssslzT,Stukk.e.d.Yaderl.#ff
vf.B.II.b1.IW ,168.
C5*
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4s68- overeenkomsten aan, werden btjna in al deze steden door het woeste kri
jgsvolk de
1576 kerken geschonden en geplunderd,
de Roomsche Geesteljken groveljk beleedigtl, en
op het platte land vele baldadiglleden gepleegd. De Graaf ran den Berg, overmoedig

op zi
jn geluk, matigde zich den titelaan van stadhouder van Gelderland en overi
jssel van wege den Koning en den Prins van oranje (1). Mechelen had zich voor
ORAXJZ verklaard. Leuren, Lier, /?t?p,
#/
?r,
m pz?#c en Vilvoorden weigerden Spaansclle

bezetting (2).
Der Friezen afkeer van overheersclling was te zeer onder Keizer KAREL en Koning

vxLll's gebleken,dan dathet verwondering kan baren,datzj de bewegingenbi
jhunne
naburen niet li
l
-deli
p
'lt aanzaae
n. DoExE AXART>:X.,
een der voortreflbli
i
kste Friezen van
:#
#.F
%.
#
*
:.
#'

zi
jn ti
jd,had geen deelgenomen aan het Verbond der Edelen, maar was in het
geheim der zaak van oaxxzE toegetlaan. Xet overleg en onder toestemming van den

Prins, besloot hi
j thanstoteen aanslag op Leeuwardot en verbond zich hiertoe met
verscheidene leden uit de geslachten van BOTNIA,

HETTINGA , (IALAMA , GASIMINGA ,

OEDSMA , SGHELTAXA , ABBEMA , HAERSXA , GROVESTINS

en andere. Hiiverzocht van so-

xov vier of vi
jf vaandelsvoetvolk, doch deze kon op dien ti
#
jd hem slecllts één vaantlel bi
tten. Xaar (le Graaf $)alb :/::1 Berg zond DIRK
ti
Fze

VAN BKONKHORST-BATENBURG

met vierhonderd nieuw geworvene soldaten naar Frieslaltd, welke de W alen uit de
A-vfzltfcr vertlreef en in de Zc1?ezl'
.
1?p/dcAl rultte. De aanslag op Leeuwarden echtermis-

lukte,zoo uitgebrek aan het noodige kri
jgsvollk,alsdoor de voorzorg van nlhoBLEs,
die bi
*
i afwezigheid van xllyrlttky:s den rang van Stadhouder bekleetlde. Ontlanks zi
jne
.F

Pogingen, maaltten BhoxKlloas'
r,XARTEXA,de Vratergeus zA>soxox enhunlle medestanders zich in Oogstmaand meester van Sneek, Bolsward, Stavorett,Makkltm , /5'
@zl:/;:A.,

bekkum , W pr/fu- en andere plaatsen, van welkeeenige de poorten vri
jwillig openden,anderedoorgeweld gedwtlngen en sommige tloorlistingenomen werden (5).
(1)Correspoltdaneedepllllzlppg 11, 11
.l1.p.261,262,268,272 ,329. Archires de la alfcï.çpu
d'orange,T.111.p.463,493. HARAEUS, Annal. Brab. T. 111. p. 129 , 131 , 133. sz PETIT,
chron. de #pll. T.l1. tiv.X.p.231. t
lllApprvs,Ilist.de#tguerre de Fl.Iuiv. 111.p.129. :rxe
rlvouslo, Nederl.Hist.b1.150. v.R:YO, Nedevl. Gesclt.B.1.bl.8. son, Hist.d. Nederl. t?t
lz'
l.
D. 1. ll. Y1.b1.381. nooy'
r, Nederl.Hist. B. V1.b1.256.SLI6HTENHORST,Geld. Gesclt.B. X1Y.
bl.522. HAssEtr
i
', Stulêk.'
v.#. Yadevl. llist.D. l1.bl.157, 171, 173 , 175. 180 183, 185.
Krt
)n.,?.Arnhem , b1.198 203.
(2)Archives#t?la Jfcï,
sp4d'orange,1'.111.p.463.
(3)cwRolurs,derebusslsswElin Frisiagestis,p.38, 69,70,73,89. :0R,Ilist.d.Nedert.
Oprl.D.1.B.V1.b1.381 383. MBTERZX,Sï4.
f#.Nederl. O0rl.Y.1Y.b1.77. HOOFT,Nedcl.
llist.11.V1.b1.257.wlsszxlus,I'
Iist.luib.ll.p.141,142.sclloTAxvs,Fr.H'
ist.B.XXI.b1.763 765.
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Yôôr dezen algemeenen opstand der Noordel'
l
jke Nederlandelthadden de Staten van15681576
vaband, F/cc4#cre?l,Hènegouwett,Arteis,ltjjssel, bouay en orclties,inweerwilvan

k

Arsi's tegenltanting, een gezantschap naar den Koning afgevaardigd, om hem , zoo

mogeli
jlk,totafschalng van den tienden penning.over te halen. Dit werd door-vxLlps
ten hoogste euvel opgenomell, en zulks den gezanten door lloppzhrskenbaar gemaakt.

hXet moeite verltregezlzi
j,na eene maand vertoevens te ZV
'adrid, gehoor bi
4
jden Koning, wien zi
j verzochten, in den afkoop van den tienden penning voor twee millioen guldens te bewilligen. Zi
j ontvingen hierop een kort en ontwi
jkend antwoord.
Maar hetberigtvan den opstand van bi
jna geheel I.
lblland en Zeeland,en bovenalhet
verrassen van Bergeltin IfenegouweLt,hetgeen een nieuwen kri
jg metFrankrijk voorspelde, maakte den Koning handelbaarder. Het gewigt der zaak zelve, de toestand
der Nedevlaltdeît, het algemeene lnisnoegen door de nieuwe hefllng aldaar verwekt, de opstand waartoe dit aanleiding had gegeven, het hooge belang om de

gemoederen te bedaren
de harten te winnen, en eindeli
jk t1e wi
jsheid, van besluitte veranderen wanneer de zaken van gedaante veranderd zi
jn,noopten den Koning,na ri
jp overleg lllet zi
jnen Raad van State,om de twee millioen , in stede van
den tiendell penning, aan te Idemen. AalLlps zelf maakte dit bi
i
nde van Hoppzhrs
A.
F' mo

den gezanten in een Plegtig gehoor bekend, el1 voegde er bi
#
i
F ))dat hi
j zich zeer
zou verlzeugen, wanneer hij zi
jne Nederlatldlt
n bezoeken en zelf aldaar de zaken
regelen konde, wegens de groote genegenheid, welke hi
j hun toedroeg; dat indien hetGod behaagde, hem daartoein de gelegenheid te stellen, hi
j er zoo spoedig mogeli
jk gebruik vallzou maken;ditnaoesten zi
j aan hunne meestersmededeelen;
voortswenschtehi
j,dat God hun eene goede reisAerleende (1).'' Onmiddelli
jk werd
een renbode naar .
Kx,BA gezonden, opdat hti van dit besluit, vöör iemand anders,
kennis zou dragen. Xaar reeds eenige dagen te voren had de Hertog, hetzi
j hi
j
'sKoningsbesluitvermoedde,hetzi
j hi
#
i
#eindeli
#
l
'
#k het onmogeli
jke inzag,zijn plan door
tedri
jven, dellgewesteli
jken Staten aangeschreven,))datdewi
jlhetheFen van den tienden penning zoo veel afkeer inboezemde, hi
j, met overleg van den Raad van State,
in de alkchaëng daarvan bewilligen en zllllts den Koning verzoeken zou, onder voor-

waarde, dat zij eenige middelen vonden, om in de behoeften van den Staat te voorzlen, terwi
jl hi
j hen uitnoodigde, een, twee of drie gevolmagtigden te zenden, om
met hem over die middelen te raatlplegen (2).'' Deze toenadering,welkezi
jn trots
(1)Ctnvespondance de pHll-lp'x 11,13.11.p.240,,241,247,249,264 266. loR,Hist.d.
Ned. Oe /. D.1. B. Vl.b1. 385 , 386. vAxnulzr: vAx I)xy lmwx, Notice .
$
'?fr le Wizïéme Dqnier,
P.43 46, 103.

(2)(yîwespendaltcedepllltlppz11,T.l1.p.263.lo:,klist.derA'ed.f
-kpr/.D.1.B.Y1.b1.384,385.
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15
16
8- geweldig moest treflbn, was vruchteloos. Hetbli
jkt niet, flatcen derStaten gevol576
magtigden gezonden hecft. Zelker is dit in Ilblland lliet geschied, waar het gezag
va.
n ALBA genoegzaam niet meer erlkend werd, en men zich met geheel andere zaken

bezig hield, dan metden tientlen penning. De Edelen en stedelzwilden nameli
jlkde
regering,welke bi
jster in de war geraak-tM'
as,op een geregelden voetbrengen. Uit
hoofde der beroeringerl en het omwentelen der vier groote stedell l?pr#rcc/?/, Ilaarlem , .
f,8?
'#c4 en &ouda, was het gelzeele ,j
aar geene Statenvergadering geholzden;daar
.

H1o5oivm.
. nu echter bi
jna geheel l'
lblland 'sPrinsen zi
jde omhelsd had', kwamen de Staten,
1572 juist op denzelfden dag,tegen wellten AI-BA laen in den fffzcp wilde beschreven hebben,te bordrech,
t bi
#
jeen, daartoe vermoedeli
jk door pAcxars svls overgehaald, welke
in deze vergaderingtotAdvokaatvanllblland werd aangesteld.Alsafgezantenopdezebi
jeenkomst, ))in welke llet eersteel, ruw bewerp ontworpen werd vanlletgemeenebestder
VereewigdeNederlandeu,''verscllenen llitdeRidderschap zApoBozAvvxw w llxoxxhozx en
AART vAx pvlvExvoohnz; voorts gemagtigden uit.
/.
?pr#rcc#/, Kaarlem , Leiden,, Gouda,
Gpr/<?
.
/?n, Alkmaal., fk?/tfptwtz/er, ffppr?/, Enlêbklizen, Medembtik, ##J)?'
len -ôlbnniken-

#?zm. Het wasverstandig thansook de kleine steden ter dagvaartle laeschri
jven, hetgeen sinds jaren nietgeschied was; daardoor werd hare i
jdelheid gestreeld, dewi
jlzi
#
i
F
nu deel verkregen l
tan 'sLands Regering, hetgeell lzaar zott aansporeyt tot llet gewilli-

ger dragen in de gemeene lasten, en tevens in die plaatsell, welke nog de zi
jde van
&x,
sA hielden, te meer den lust zou opweklken, zich voor den Prins te verklaren.
ORxxzz, wellke missclzien zelfdeze vergadering beschreven had, werd er door lyxayps
18v. vAx MwRxlx, Heer van St. 4f#c#p?l#t?, vertegenwoordigd, wellte, na llet ov
erleveren
ê
fo
o
i
m.
i
'
n
I
a
s
t
br
i
ef
1572 van zg
n eene doeltrefrende aanspraak de state), den lzoogstell Iof toe, i
-

'

zwaaide,datzi
j de zi
#
i
#
'
dq van ALBA voor die van oxtAx.
yx verlaten hadden.Hierol)bragt
hi
#
jhun onderhet oog, hoe de Prins alllet zi
jne,om 'sLandsvri
jheden voortestaan,
opgeoFerd en weder een leger op de been gebragt had, doch genoodzaaltt geweest

was, den lknecllten te beloven ,hun eene maand soldh
oruit te betalen en verze#''
# vo

kering voor de twee volgende maanden te geven, daar zi
j anders weigerden te
velde te trek-ken. Derhalve verzocht lli
j, dat de Staten, de betaling dezer eerste
maand soldi
j, welke honderd duizend kroonen bedroeg, op zicl
z nemen, en de vereischte verzeltering voor die der twee volgende maanden geven wilden. Gereedeli
jk
werd hierin bewilligd en besloten,deze gelden gedeelteli
/
jk-te vinden lzitde imposten
en denog loopende beden, gedeelteli
A
i
Fk lzit leeningen bi
j ri
jkellen gegoedell en uit
den verlkoop van overtollige lkerksieraden el1 lkostbaarheden. Hieropwerden doorsT.A1uI)EooxnE, in naam van oRAwzz,nog verscheidene voorstellen ter tafel gebragt, waarna
de staten eenparig besloten, ))den Prins als wettigen Stadhouder des Konings over

Hblland,Zeeland,Friesland en Utrech,tte bli
jven erkennen,en llunne pogingen aantewenden,dathi
j ook tot beschermer van al de #c#:r/f1.?
,#éw ,ti
jdens de afwezigheitl
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des lkonings, gekozen wierd. De Prins zou eenen Admiraal mogen benoemen , aan 1568wien in overleg met eenige gemagtigtlen uit de zeehavens, het bestuur van het 1576
,
zeewezen wertl opgtdragen. Over de leitling vall den oorlog te land, zou I-vxzv
met de steden 1)p/Wrcc/?,
/, Leidelt en Ettlêltuizettberaadslagen. Yoorts moest zerg gedragen worden , tlat de boeltell, registers en stukken , beruslende in der Statenltamer
en ter griëe van (lel1 Hove in '.
çGmtvenltage, ongescllondel' bleven. Van tle voor-

regten en keuren,llbllaltd betreFende, e11sindsjaren op hetslotte Gouda bewaard,
zouden,znetverlof van den Prins,eene li
#
jst en afschriften gemaakt e1, aall de steden medegedeeld worden, Voorts beloofden de Staten aallsT. Ayvoyzooxbx, en deze
wederkeerig uit 'sPrinsen llaam aan genen, met (lell Koning of ieml
tnd van zi
q
jnentwege geellverdrag aan te gaall, zonder onderlinge bewilliging en zonder elkander, (les begeerellde, er in le begri
jpeu. Ook zotl men andere stedeu , zoo in als
.

buiten /fp//c,?#,totditverbond uitnoodigen , aan belp , welk nog de Spaansche zijde
hield,den toevoer afsni
#jden, en tlezlPrinsverzoeltell, ten eintle Antslevdaln,totrede
te brellgen, bi
- Iletteîttq,
j
rlg
-elt en de oostzeesledett te bewerlken, dat de Oostzeehandel
dierstad llaa'
r.
lôttlêhllizett,, #'
pt
?g-z?,el1alldere tllitliggende plaatsel) verlegd wierd. Op het
punt va'
fl gotlsdienst M-ertl vastgesteld , tlat lltaide, Hervormtlell en Roomschgezinden ,
in hunne openbare eeret
lienst niet gestoortl, (,11 zelfs de Geestelijken niet gemoeid

zouden wolden, zoo lang zi
t
jzich nietaallolg'
ellotlrzaamheid ofvi
jandeli
jkheden schuldig l'
naakten-'' Na het nenzel) dezer besluitezlk'lvavn IvàxEv in de vergadering,

ver-

toontle er zi
astbrief eI1 beriu
schrift.
waarbi
i lli
1
- was aallgestelfl tot ))Overste des
:i
.7n l
L#t
e
*F
'#
..

Prinsen van (21'
(t1qje in Ilollqltd,'' en beloöfde zich stipteli
-l
k daarnaar te gedragen. De
#l
#
Staten erltelldellhem in deze waardigheid, en verzekerden hem bi
j hantltasting allen
eerbied, tl
ienstvaartligheid en behoorli
jke gehoorzaamheid. Lrxxv verzoclzt )1u van
llellslechts zes tluizend (laaltlers van de vier en twintig fluizend gulden , welke zi
j
onder zicll hallden , ona het kri
k
jgsvollk i') monstering el, onder eede te brengen.
ll()rd,
l-ecltt, naar zijne verzeltering, bewilligde hierin, doch een der afgevaardigden
liep, eer de overige zich verltlaard hadden, m et alhetgeldnaardeSpanjaart
lel'over(1).

Terwi
*
jl deze Statenvergadering nog bi
jeen was, maaltte xurxEv zich meester van
Itottondanb,Sebiedam ,Deltjharen en denfft/flf/, uit wellte deSpaansche be-zettingdoor
&.
I,B&, ter belegering vall Ber#qezt

.

Ifenenouvletè
,, opontboden was. trxEv werd in

(1)Archives de la Jféff:p/l d't'
l/tzklr/c, 11. 111.P. 471. :()a, Ilist. d. Ar
ederl. 0pr/ D. 1.B.
.

V1.b1.386 392, 425. v.METEREX, Hist.d.Aef/er/. 0orl.B. l'
V.b1. 77 verso. uooF'
r, A'edevl.
/Jï:/. B. Y1.b1.258 261. Vgl. AVAGEXAAR,D. Y1. b1.376 380.v. w lgy op w AGEXAAR, St.V1.
b1. 102. Naleez.t?
p de V/ztlcr/. Hist. b1. 29() 293. Bltplsnplzx , D. V1.bI. 137 146. cntlrx v.
pnlysTEltEn ,in de Archires de /t'
fa
'
Vaisnn #'Orange, T. lV.p. 1. 2.
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en d at

vale

en

anc voo c~v erbroken en

o0r

et zi~ ne

vervangen werden. De Xonnilten, de Geesteli
jk-en en de Koninkli
4
ike Raadsleden in
den ffctw volgden de uittrekkende bezetting. Op tlien ti
jd staptedeW atergeusRooBoL, met acht schepen uit den Briel. gezonden, om de ri
jke abdi
j van I'
tjjttsbltrg te
.:

plunderen, met meer dan vier lzonderd naan een half uur van daar aan land, doch
werd door nowhobRloo OE SAPATA aangegrepen,en met verlies van zestig dooden ,der-

tig gevangenen,waaronder een Kapitein, vier vaandelsen onderscl
zeidene bagaadjewagens op de vlugtgedreven. Hi
j trok naar Noord-llblland en lag metzi
jn Tolk te Sparendam aan het IJ, toen SAPATA meteene bende Spanjaarden van den stouten togt,
dwarsdooreen vi
jandeli
jk landheen uitAmsterdam mond- en ltri
jgsbelloeften te halen,
teruglkeerde. Halfweg Raarlem.geraakte lzi
j metden Spaqjaard handgenzeen;zi
jn volk
werd verstrooid, hi
j zelfgevangen genomen en denkeli
jk omgebragt;ten minste zi
jn
naam wordtna dien ti
jd niet meer vermeld (1). belp,datzich uitvrees voor het
Spaansche kri
jgsvolk in de omliggende steden, niet had durven verklaren, koos
terstond na hun vertrek 'sPrinsen zi
#
jde. VJberden ging eerlang,doorbeleid van Jonklzeer ADRIAAX vAx zwzzr
l'zx, bi
erdrag aan ORAXJE over; en hiertoe dwong Iuuxxv,
ti
# v

eenige welken later, ook Sc/àppp/lpt,
c'l, waar de Roomsche geesteli
jkheid mishandeld, een van haar doodgestok-en, en een tweetal andere aan een notenboom voor
het stadhuis werd opgehangen; doclz LràxEv liet eenige handdadigen aan dien m oed-

Avilgestreng straFen (2). Bi
jna vierduizend zoo geesteli
*
i
#ke a1s wereldli
%
jkeaxnbtenaren van meer en minder aanzien verlieten Ilblland m et ruim zeven llonderd beladene wagens, en begaven zicl
z naar plaatsen, die nog onder 'sKoning'
s gel
loorzaamheid

waren (5). Xeestalde Raadsleden desHofsvan #p//J??# trolkken naarUlrecht, waar
dit Hof nu zitting hield, doch, behalve in Amsterdam , nergens meer in Ilblland erkend werd (4). In geen der Nederlandsche gesvesten wasde opstand zooalgemeen als

hier,waar (fden Prinsvan oralbie,''geli
jk de Bisscbop van Namen in een briefaan

(1)(Arrespondancedeplllslppx l1,T.ll.p.272. xEsoocE,Hist.dela #.deFl.tiv.YI.p.
137 141. CAMPAXA, della pfery d'
i Fiandra, T. 1.p.82. BoR, Hist.d.Nederl.Oerl. D.1.
B.Yl.bl. 396 ,397. METEREX,llist. d. Sct/erl. op?-l. B. 15'. b1. 77 verso. IfO9FT.Nederl.#f.
ç/.
B.Vl.bl.263. cuAppcvs,Hist.gt
/z?
,
.#.1.g.de Fl.Liv.111.p.122.

(2)IIARAEIIS,hnnal.Wrcè.T.111.p.130. noR, Ilist. d.AéWN/.O(
ml.D.1.B.Yl.bl.381,
406- 408,427.

(3)M>;xoocE,Hist.d.1.g.deFl.Liv.Vll.p.154.
(4)B0a,Ilist.d.#d#>!.0orl.B.1.B.YI.bl.397.
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Q01

X.
A.
RIUItETUA va'
n Pcrkz?t
z zich uitdrukte, )voor den tienden en twintigsten Penning een1568nieuw vorstendom geltecht was-'' Behalve eene menigte bittere sclaimpdicllten op den 1576
Hertog s'
r
an Alba, kwam er ook eene spotprent in het licht, op wellke xuràlEv hem een
zeer grooten bril van aclzteren OP den neus zet en tevenseen breidelinden mond werpt,
om aan te toonen, dat ALBz
t's geweld nu getoomd en hem een bril op den neus ge-

steld was(1).
lloeAvel Amsterdam de Spaansche zjde hiel
d, weigerde men er ecllter Spaansclle
bezetting in te nemen ,hetgeen lzetwantrouwen van &.
x.SA opwekte (2). Een groot ge-

deelte der burgeri
j was der omwenteling teegedaan, en van hetbezitdier toen reeds
bloei
jende en handelri
jlke stad hing de geruste vestiging van 'sPrinsen gezag in Ilblland
af. Teregt begreep dus LvAly:v, om met overleg der Staten, tot dat einde te Ilaarlem 10 v.
G schreve
oogstn, eenen aanslag op Amsterdam te bcproeven. soxov was van gevoelen, datmaand

de stacl van de waterzi
jde aangevallen, maar vooraf de AdmiraalBoscuutqzxx, wien 1572
men te vergeefs had aangezocht zich met de vloot vocr oRwxzE te vcrklaren ,
van de Zuidevzee verdreven moest werden. Dit werd door de Staten verworpen, zoo
wel om de hagcheli
jkheitl als de kostbaarlleid der onderneming. LUMEY sloeg toen

voor, de stad van de landzi
jde te belegeren, en eischte daartee veertig duizend
ulden. Xen beloofde hem allen mogeli
jlken onderstand, waarop hi
j zich in het Kartlluizer lklooster, even buitcn de stad, verschanste. Dnch het gelukte den Graaf van

Boss'
d, vi
jf vaandelsvoetvolk in Amstordam tewerpen; en xzvxEv, nadathi
j bi
j een

paar u
va
erelzt
ri
jl
ter
Sgpeannij
ennne
laad
ggni
edertevnea
nlk,
d
di
etva
Sl
tl
aetn
end,ena
i
janle
g
lui
sa,ard
hu
belt
oe
fr
tu
en
waZme
agnzi
e
cnh he
gem
noo
ad
az
naakt,
ZJ
)*
n
dgar de Staten , near zijne getuigenis , hunne beloften riiet rakwarncn en hem aan zijn

lot overlieten, naar tlen lkant van Ilaarleln terug te trel
tlken (5).. Uiteen besluit 23v.
op de genoemde dagvaart genomen, ontwaart men ten duideli
lkste den wanke- oogstl
maazld.

enden staatvan zalken in dien ti
jtl. ))DeEt
lelen metdeafgevaardigden der groote en

kleine steden van Ilolland,'' dus luidt het, )
)als Staten desLands bi
jeengeltomen,in
aanmerlting genonaen hebbende de beroeringen en onlusten, ontstaan door hetrooven en

plunderen vaneenigeltri
jgslieden en andere ltwaadgczinden,in eenen ti
jd,datlzetLand
van overheden, geregtshoven, geregteli
jke gezagvoerders en andere koninkli
jlte ambtenaren ontbloot en verlaten is, verltlaren, na ri
jp beraad, niet te hebben kunnen
nalaten, onverminderd het gezag en de hoogheid van Zi
jne Xajesteit, en veelmeer
(1)STRAPA,deWcl/pBelg.Lib.5rIl.p.432,433.
(2)CorrespondancedepultlppE 11,T.11.p.272.
(3)correspondance de pllltlpps l1,T.1I.p.276. zoa,Ilist.d.S:#>l. 00rl.D.1.B.V1.
bl. 304, 427. v.METEREN, Hist. d. Nederl. oorl. B.1Y. b1.78 verso. HOOFT, Nederl.Hist.
B.:*11.bl.267 ,268. AVAQ>ISAAR,Beschr.v.Amst. St. 1.B.V111.bl324- 326.

11 Dssr. 5 STUK.
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1568--te zjner eer en dienst, zoo veel in hun vermogen is zich met deze zaken bezig te

1576 houden, het Land te beschermen, voor oproer en pluntlering te hoeden, en de eendragt, de regtsbedeeling, en het goed bestuur te herstel
len. En dewi
jldaartoe geld
benoodigd is besluiten zi
j, den twaàlfden penning van de pachtgelden en opbrengsten

der landeri
jen tedoen heffen (1).''
Ondertusschen h:d de Prins van oranje den negen en twintigsten van zomermaantl
metduizend ruitersDillenburgverlaten(2).Hi
jhieldverstandhoudinginGelderland,en
ruim eene maand te voren was een plan van den Graafvan Scltouwenburg, Nijmegen

doorverraadvanbinnenteverrassen,verl
jdeltlgeworden (5).Doorgebreltaan geld had
hi
jde grootstemoeite eene genoegzamekri
jgsnaagtteveldetebrengen (:). Zell:
swas
hethem nietmogelt
jk dematige som van zestig duizend gulden in Antwerpen,door
middelvan een aanzienli
jk koopman aldaar,optenemen (5).Dochaangemoedigddoor
het overgaan van zoo vele steden in I.
lblland en Zeeland,trolkhj den achtsten van
Hooimaand bi
j buisbuvg den Rk
jn over met twee duizend acht honderd ruiters en
veertig vaandelsvoetvolk. Hi
j vertoefde eenigen ti
jd te Aldekerl
ken,en na eenevruchtelooze poging, Venlo voor zich tewinnen, sloeg hi
j zi
jn leger neder te Ilellenrade,
een vierendeeluursvan Roermonde,welke stad hi
j vier ofvi
jftlagen tevorenom doortogl cn levensmiddel
en verzocht, doch die zelfs geweigerd lzad, zi
jn trompetter aan te
hooren. Thans had eene tweede poging daartoe denzelfden uitslag, en nu besloot de

PrinsRoermondete bestormen. Na zesuren stri
jdensvielde stad in den vroegen ochtend van den drie en twintigsten van Hooimaand in zi
jne handen,daar eenige burgers
hem eene der poorten openden,terwt
jlde W aalsche bezetting en de Spaanschgezinden de muren verdedigden. slechts drie of vier burgers werden door de indrinïende soldaten gedqod, maar alde monni
lten en geesteli
jlten zonder genade vermoord,
'
en de lterken en huizen geplunderd (6).Zekeris,datdeze geweldenari
jen en wteed-

heden tegen den bepaalden wilvan oaxxzE bedreven werden,en die kwaljlt stfookten

(1)Resolutiën t/c4 Ilblland,bi
j wAC>:SAAR,9.YI.b1.383,384.
(2)Co3vespondaltce de cueldre etde Ztf/z/teozbi
j GACIIARO, Cerrespondance dc GUILLAVME Jc
Taciturne,T. 111.p. XV.

(3)Correspondaneedepllllz
lppE11,T.lI.p.258.
(4)hrchives#cla Afcfdpozd'orange,T.111.p.448,461.
(5)v.REvo,Nederl.Gesch.B.1.b1.7.
(6)Cotwespondancedeplllslppz11,T.lI.p.268,270. ArchivesdelaII
'aisonTolange,T.111.
p.465, 466, 481, 482. :0R, Ilist. d.Nederl. 00rli D.1. B.Y1. bl.398,399. v.METSIG,,
Hist.d.#:#6'
rf,Oorl.B.lY.bl.79 verso. :ENTIVOGLIII,Nederl.ff
'ïd/.bl.142,143.

DES YIDER LAS,
D S.

f'0'
a
r

me
t zi
jne belofte, als bevri
jder der Nederlanders o-p te treden. Niet onwaarschi
jnli
jk-115
56786i
.

s het gevoelen van een Spaanschgezind schri
lver, dat de Prins de plundering A'an

Roermonde ltonde noch wilde beletten, daarhi
j zi
jn volk, bi
j gebrek aan soldi
j, niet
anders bevredigen konde en alzoo moest gedoogen, wat hem tegen de borst en met

zi
jneware belangen in stri
jd was (1).
Terwi
jlhi
j zich te Aldelçerken bevond,was hem door een Edelman van MAXIMILIAAX
11 een lkeizerli
jk scllri
jven overhandigd. AlsOpperhoofd desDuitschen Rijkswenschte
deze Vorst, naar pligt, den landvrede te llandhaven. Van daar dat hi
j zicll tegen
oRAxzà's eersten veldtogt volstrelkteli
jlt verl
klaard had, en hem nu ook, onder dreigende vermaning, van den tweeden trachtte af te brengen, waarvan de Prins hem

ltorttevoren verwittigd had (2). Later zond hi
j dezen het bevelschrift,waarbi
j de
ridmeesters, welke den Prins volgden, èp oltAwzz zelf, indien hi
j de wapenen niet
nederlegde, in den ri
jltsban verklaard werden (5). Zulk een maatregel vau den
kant eens Xonarchs, die zich meer dan eens ten hoogste ongunstig over de bewindvoering des Hertogs van Alba had uitgelaten,zou verwondering baren, indien men

niet in het oog hield, dat Mztxxxllulktx sinds Yi
jftien honderd acht en zestig, en
bovenalsederthet huweli
jk zi
jner dnchter met l'lLlI>s 11, zigtbaar naar de Spaanscl
ze staatltuntle overhelde en thans vurig wenschte, een der Aartshertogen aan

het hooftl van zaken in de hkderlanden geplaatst te zien (1). Het antwoord van
den Prins van ovanje aan den Keizer was gepast en v0l waardiglzeid. H1
@
J* vel4
klaart, te zi
jnerregtvaardige verdediging tegen den wreeden llertog van Alba, diens
trawanten en ongehoor
de dwingelandi
j de wapenen te hebben opgevat, daar hem
geen ander middeloverbleef,om den ondergang van zi
jn gelieflkoosd Vaderland, de
volslagene vernietiging van 'svollks vri
jheden en voorregten, hetverlies zi
jner eigene
goederen, en de smet,welke eene langere werlkeloosheid op zi
jne eerzou werpen,te
voorkonaen. )
)Wiet alleen lzetbeschreven regt,'' voegt hi
j erbi
j, ))maar ook hetnatuur- en vollkenregt, wettigen mt
l'1 geweld met geweld, wapenen met wapenen te
weren,sindsik allemiddelen tevergeefsbeproefdheb,om regtte verltri
jgen-''- ))Het
Christeli
jlt medelt
jden,'' zegt111*, ))welk ilkden wreed behandelden Nederlanders toedraag, hunne tranen, hunne smeekingen, de eed, welken ik hun gezworen l1el),

en de uiterste nood,in welken i1k en mi
jne lotgenooten onsbevinden,hebben mi
j ge(1)BEXTIVOULIO,Nederl.#ïy/.bl.143. Vgl.Leven r.wILLEM I,9.11.bl.298.
(2)Arcltivesdela Maison d'orange,T.111.p.475-479. Supplémentctfz hrcbives,p.132.
(3)Correspondancedeplllslppn11,T.ll.p.287.
(4)GAcuAl
o,in de Covrespondalkcedecrllul-AtTxnle Tccf/sfrn:,T.111,p.XYll. 5kl.tiwuyv.
PRIXST:IyER,ia de hrch.
ivesde la Jfcïdpn d'orange,T.111.p.475.
:6 +
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1568- dwongen, om totverdedigi
ng en belloud van de Erf-hkderlanden des Konings van
1576 S .
jn hoogvereerden en goedertierenHeer,mi
jmetal(lelkrachten,welkemi
j
pan)e, mi
door de natuur,l
zetregten de instellingen des H. Roomschen Ri
jlksgegeven zi
jn, te

tegen de wreede en ondrageljltedwingelandi
j des Hertogsvan Alba.', Hj
Christenheid en vi
jand van alle geweld,
zi
jne verontschuldiging zalaannemen (1).
verzetten

hoopt, dat de Keizer, alsOpperhooft
l der

lnmidtlels maakte AIZBA zich ereed, Bergen ï'z Ilenegouwen te hernemen, hetgeen hem thans het meeste belang inboezemde. Het ontbralk hem echter, ruim

zoozeer als t
len Prins van oranje, aan geld; lli
j zelf ile
nmers verzelterde den Koning,dat hi
j over geen enkelen reaal beschilklten lkonde (2). llen verhaalt,datde
benden van Ordonnantie vierofvi
jfjarensoldj'te goed hadden,en vele van haar wei#erden langer te dienen. Uit hoofde der wanbetaling plunderden de soldaten van
oox FREOERIK , welke zich in het l
tlooster Betltleltem , een vierendeel uurs van

Bergen,verschanst had, de omliggende dorpen en bedreven veel moedwil (5). Hj
moest beletten, dat versterlking en levensmidtlelen in de stad gevoerd werden, tot ALBA

eene genoegzame kri
jgsrnagt bi
jeen had, om haar aan

tasten. De ligte ruiters

doorltruisten deswege de omstrelken , en hielden aan en doodden degenen, wellke er
trachtten in te dringen. Eens vielen twee benden, ellk van dertig man,hun in handen; eenigen werden terstontl opgehangen ;de overigennaar Ilupellnoltde gevoerd , en

op lastvan a
&.
IzBA heimeli
jk in de rivier verdrenkcn, olzlde wraaltzuchtder bevollking
nietop te wekken. Evenmin belzandelden de belegerden, die bi
jna dageli
jl
ts met afwisselend geluk uitvallen deden, met eenige genade hunne gevangenen. Twintig

Spaa sche ruiters, welke in last haddcn de stad binnen te sluipen, jaagden zi
j alle
over de lkling. Daarentegen werden de ozxus, de broetler desgenen, wellke vier
'
Jaren te voren, ten behoeve van oRtlz?, in Braband was gerukt, en JVJ'
IEI,I,ES met

vi
jf duizend man voetvoll
k en vi
jf honderd ruiters, uitFraltlcrl
j
,'
i-gezonden om zich
tot onderstand van LonEwlzx. vaît Ak:sctf in Bergelt te werpen, dool-now >'
REDERIK
geslagen. Tusschen de drie- en vierhonderd Franschen waren gesneuveld, en onder de

vier- of vi
jfhonderd gevangenen, was os oExyulszelf, wellte naarhetlkasteelte AntNJ8r/J8/l werd vervoerd. Xen vond hem Op zekcren morgen dood in zi
jnbed,denk-elijlk
we
r
d
a
l
t
ha
ns
o
nde
r
de
gemzrgd;zi
jn ii
jk
galg begraven. Vi
jfl
zonderd voetl
tnechten el1
honderd vi
jftig ruiterswaren in Bergen geraakt. Dox >'
ItEII>IZAIK lteerde, kortna deze
over< nning,onder de wallen dier stad terug (1).
(1)correspondancedeGUILSACMEle Tlcffzfrpic,T.111.p.63-69.
(2)correspondancedepqlslppE11,T.lI.p.266,270.
(3)hrnhivesde la Maison d'orange,T.111.p.435,470.
(4)Correspondancedepulslpps 11,T.lI.p.261,263,268,287.ArcltivesdelaMaiszn#'oran-

DES VIDERLA NDS.
l

Hetbi
jeenbrengen eener kri
jgsmagtterbelegering van Bergen,ging metvele moei-11
55
67
86
jeli
jltheden gepaard (1). De Hertog van Alba had den derden van Oogstmaand de
staten te Brussel bescllreven en lzun voorgehouden, dat de Koning llem slechts een

millioen guldensgezonden en tevensberigtlzad,datdithetlaatste geld was,welk hj
Ilit Spanje zou ontvangen. Daarlli
j hiermede laet onderhoud en de knsten van twaalf
afdeelingen Duitschers, vi
jftig vaandels W alen en Nederlanders,tien duizent
l Duitsclze
l'uiters, drie duizentl ruiters van de benden van Ordonnantie,twee duizend ligte rui-

ters,hetgeschuten de ltri
jgsbehoeften,welke hi
j ter uitvoeringvanzi
jnplanbehoefde,
onmogell
jk lkonde bestrjden, zoo moesten de Staten hem geld verschaFen en zorgen,
tlat de toegezegdetwee millioen jaarli
jlks,als ook de llonderdste penning,betaald wierden. Hi
j voegde er bj,dat de hemng van den tienden penning niet zoo bepaald was
ingetrokken, dat zi
j niet ltonde hersteld worden, indien hetopbrengen dertwee millioen, onder den naam van afkoop daarvan vergund,niet behoorli
jlt wertlvoortgezet (2). De Staten bewilligden in's Hertogs eisch alleen voorlletloependejaar,en
schenen vasteli
jk besloten te lzebben, de twee millioen slechtsvoor een bepaaltlen tt
jd
toete staan (â). ALBA vondtgeen steun,veeleertegenwerlking bi
jden Raad van State, met well
ten hi
j over zaken van dien aard moest llantlelen. Hi
j verrigtte echter
niets zontler overleg metxEnlx: csyuz,die bi
j zi
jne ltomst te Brussetterslond aan alle
beraatlslagingen en taltlken van bestuur deelgenomen had. ))ll
k zou hem zeer gaarne,''
schreef ALBA aan den Koning, ))het geheele bewind opdragen, indicn hem ditaan-

genaam ware, en als raadsman bi
j hem bli
jven, zoo lang ik zou meeben daart
loor
fle dienst van Uwe Xajesteit te bevorderen. AIEPIwA cEl,l is een man,datzulk een

aanbod van mi
jne zi
jtle,meer als een pligtdan als eene verdienste in mi
j te beschouwen is(1).''
Ondertusschen tlreigden oncenigheden tusschen de Vlissingers en den Gouverneur

ge,T.111.p. 470,480, 484,487. v. Hlssnt'
r, Stukk.t?.#. Yaderl.#ï.
v/. D.l1. b1. 177 180.
xlxoocE,Ilist.d.1.g.de Fl.Liv. Vl.p. 141 151. STRADA,de Bello llc/pïcp,tib. Vll.p.435 ,
436. c,
&MpAsA, della guerra di Fiandra, T.1. p.82 verso 86. BESTIVOULIO, Nederl.Ilist.bl.
139 141. I,l PETIT, Chron. de 11011. T.1l. p.231, 232. clllpptws, Ilist. &/
91. d. 1. g.d.Fl.
lziv. 111.p. 123 125. I)z Twssls, nomment.luib.1.p. 157. HARAEUS,Annal.Brab.T.111.p.131.
:0R,Ilist.d.Nedevl. 00rl. D. 1. B.V1. b1.384,397. v.MnTERE:, 1I
'ist. d. Nederl. 001-1.B.1Y.
L1.79. HOOFT,Nederl.Ilist.B.Yl. b1.262.

(1)coîvespondancedeplllLlppz 11,T.ll.p.217.
(2)v.METEREN,I'
list.d.Nederl.pprl.B.lY.bl.79.Ygl.nORGXI:T,pulslppn11etlaSclgfgt/c,p.81.
(3)cowespœtdancedeplllslppxl1,T.ll.p.273.
(4)correwondancedepHltlppr 11,T.lI.p.270,273,286.
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1568- r
'symAzR'
rs groot nadeel aan de zaak der Prinsgezinden. Yerscheidene meer of min
1576
ïegronde grieven Mraren tegenTSERAERTS ingebragt(1);doch hetgeweld,waarmedehl
j
te Fccrc zich tegen het vernielen der beelden door zi
jne soldaten verzethad,za1on-

getwt
jfeld hetmeestbi
jgedragen hebben,om hem verdacllt temaken (2). Hetverlies
van hetdorp en het kasteelZeeburg,tusschen Ylissingen en Middelburg,waarbj zeventig zeeuwen en slechts zeven ofacht Sp=jaarden omkwamen,werd aan zi
jn verzuim,debezetting nietvan genoeg buslkruid voorzien te hebben, toegeschreven (5).
Hoe ditzi
j,de achterdochttegen hem was z0o groot, datde Ylissingers,zoo weluit
vrees voor verraad van zi
jnkant,alsom hunne stad van de landzi
jdetedeltken,de
landen onder water zetteden,waardoor zi
j tevensden toevoer naarMiddelburgafsneden;
de bezetting aldaar had wel versterlting in mansclaappen ontvangen, maar lzierdoor was
er meer behoefte aan levensmiddelen ontstaan,wellte de schepen van n'vxuLo.
t niethad-

den aangebragt. TSERAERTShad alzi
jninvloed en aanzien in Vlissingen verloren,ende
Admiraal w oRsT en andere scheepsbevelhebbers zwoeren, met hunne schepen te zullen

vertrekken, indien zi
jn bestuurnietdoor een ander werd vervangen. Hierop werd het
bewind aan vier Hoplieden opgedragen, tot de Prins een ander Gouverneur zou geko-

zen hebben, en TSERAERTSzou zelfs gevangen gcnomen zi
jn,indien rorlsbv tiARnxx,
een gevolmagtigdevan ORAXJE,ditnietverhinderd had. Op lastechtervanLooEwxzltvalt

zYtzst
st,tf,werd hi
j, wellkedoofeen bodezi
jn gedrag bi
j den Graafverdedigd had, in
zt
jnebetrelkking hersteltl(1). Xiddelerwi
jl waren uitEngeland vi
jfllonderd soldaten,
llonderd vaten buskruiden vi
jftig stukken gescllutin Vlissingen aangebragt. Dusversterkt,trachtte rsEawEh'
rs indelaatste helft van Honimaand ALBA tennodzaken, hetbeleg

vanBergen op te breken.Te Aavdenbuvg mettwee honderd vijftig manontscheept,verzekerden hem eenige ganzienli
jke inwoners uitBrugge van de genegenheid hunner medeburgerenvoor den Prinsvan ovanje,en noodigden hem uit,zich voorhunne stad le
vertoonen, wel
kerpoorten zi
j lzem beloofden desnachtstezullen openen. Op denweg
derwaartsmaaktehi
j zicllmeestervan een Spaansch geleide (convooi)mettierlduizend
daalders, en van een andermet drie en twintig stulklken gesclmt, wellke voor de schepen

te Sluisin Vlaanderen bestemd waren. Van Brugge eclztermoesthi
j,door de waakzaamheid des Graven van ltoeulœ ,welke er zich op last van ALB.
t ingeworpen had, en

van de Regering,onverrigter zake terug trelkken.lnsgeli
jlksstiethi
jhethoofdvoorGent,
(1)Arebivesdela Maison d'orange,T.111.p.456,457,458,460,469,472.
(2)Boa,Ilist.d.Nederl.oprl.D.1.B.Vl.bl.393.
(3)Archivesde laAféffdp?
zdtorange,T.111.p.468. BoR, Ilist.d.Nederl.oprl.I).1.B.Yl.
1)
1. 392. I,E FETIT, (I
llron. de #pll.T. lI.Liv.X. p.227.

(4)hrchives#cla Jfcïlp',d'orange,T.111.p.453,455,456,458,459,460.
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ofschoon zich aldaarvele Prinsgezinden bevonden; en nu vreezende, dat ook de andere1568steden in Vtaanderen en Ilenegouwen hare magt te zamen mogten brengen en hem van 1576
alle kanten insluiten, keerde ht
j, de kloosters en kerken plunderende en tegen de
.

huislieden veel moedwil bedrt
jvende,langs denzelfden weg,dien hi
j gekomen was,
naar Vlissingen terug. Xet even weinig gevolg stevende hi
jkortdaarop metnegen en
veertig schepennaarGoes,welksbezitvooralvan belang was,om denSpanjaarden allen
toegang naarlff##clltfrg tebeletten.Hi
jsloeghetbeleg voorde stad,dochwerd door den
Spaanschen bevelhebber xsloho PwcuEco genoodzaaltt het op te breken. DeVlissingers,

overdezen mislukten aanslag tenhoogsteopTssltxERr
rsverbolgen,sloten hem en zi
jnvolk
de poort voor hethoofd,in welke hi
j echter na eenigen ti
jd,om geen verder opzien
te baren, binnengelaten werd. Gewenschter slaagde de toeleg van Roxzluk en I)E axzK
op Ztkrikzee, waar vier honderd W alen van de afdeeling van BxAvvom ïn bezetting

lagen.Na een lkortbeleg,waarbij Hopman cLoo'
r van 'sffcrfppclôpsc/zgewigtige diensten bewees, ging de stad den achtsten van Oogstmaand over op voorwaarde, ))dat

zi
j den Prins van oranje voor Stadhouder (les Konings over Ilblland en Zeeland
erkende;nienzand zou van zi
jne ambten ontzet worden, en elk ongemoeid bli
jven
aan li
jf, godsdienst en goederen; aan de geesteli
jkheid en kloosters zou geen overlast
geschieden; men zou geene soldaten innemen,.dan die onder Hoplieden van ohAxzz
stonden, voor en in wiens naam men de stad en het eiland wakker zou beschermen-''

De W aalsche bezctting trok uit methaar zi
jdgeweer; maar negen Spaansche oorlogsvaartuigen , welke in de haven lagen, bleven in handen der omwentelingsgezinden.
De Prins van oRAxzE bekrachtigde het verdrag, en de getrouwe LlzvEx Kyr>rltszxAKy:a,
wiens goederen door ALBA verbeurtl verklaard waren, werd bevelhebber der stad,

waartoe de Prinshem reedsbi
jvoorraad.den derden van Hooimaand benoemd had (1).
Te midden dezer beroeringen had de Hertog van Alba,wien op nieuw geldeli
jkeonderstand uit Spanje wasgeworden,de ltri
jgsmagt,terbelegering van Bergen bestemd,
bi
jeengebragt,behalve de ruiteri
j, diespoedig zou volgen (2). Hi
j en XEIIIX&.cErl

(1)EhrrespondancedeplllslppE11,T.1l.p.271,272. ArchivesdelaJfcïdpnd'orange,1'.111.
p.469 ,472 ,473. I,z PETIT, tl/
krpzl. de ffpf/. T.ll. tiv.X;p. 227. S0R,Ilist. d. Nederl. ppr/.
D.1. B. V1.b1.393. v.METER>:
X, Ilist.d.Nederl. pprl.B.IY. bl.72. :0xI
I0RN Chron.t?.Zeel.
D.ll. b1. 548- 552. HOOFT, Nederl.Ilist. B.VI. bl.251- 253. Tegenw.Staatr.Zeel.D. 1.
bl. 303- 305. v. AVIJN op AVAGEXAAR, St.YI.bl. 94- 96.

(2)Corvespolîdance de pllltlppz 11, T.ll. p.270,271,274,276,282. Ongeli
jkwordtde
sterkte van 'sllertogs leger opgegeven. Zie AlEyI)ocE,Ilist.d. 1.g.de Fl.Liv.YlI. p.156 verso,
v.REvo,Ned. &p,
îcA.B. 1.bl.8 en HOOFT, Nederl.ffïd/. B. YI. b1.268. sosscux bepaalthaar
op acht en twintig duizend man en twee en dertig vuurmonden. Neerl.Ileldend.9. 1.bl. 181.
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1568- verlieten Brussel, en den
1576 llet bewind van zaken, in

Hertog van Aal'scltot werd, ti
jdens hunne afweziglleid,
overleg met den Raad van State, opgedragen (1). Derl
26 v. volgenden middag l
twamen zi
j in de legerplaats vnor Bergen. Terstond werden uit
Po
g
s
t
va
t
o
t
t
c
i
o
u
no
s
ge
s
c
hu
t
e
n
l
k
r
i
j
g
sbelzoeften ontboden,en weldra verschansingen en battemaand
1572 ri
jen opgeworpen. De stad was sterlker dan ALBA gedacllt l
aad;niettemin honpte hi
j
haar te vermeesteren, indien ORAXJE hem dit niet belette; maar ook zelfs a1s deze zich

vertoonde,zou dePrins hem ,naarzi
jne meening,noch tothet opbrelken van hetbeleg
noodzaken,noch derstadhulp kunnen bieden (2). Hi
jhad zich doorlinien van contravallatie en circumvallatie derwi
jze verschanst, dathi
j zooweltegen de uitvallen der
bezetting, als tegen de aanvallen eener t0t ontzet aanrulklkende lkri
jgsmagt beschut
was (5). Zi
jn besluit was onwrikbaar,nietterusten,vöörBergen,om wellk hi
j al
hetandereaan hetl0thadovergelaten,aandelzandendervl
jandenontruktzouzi
jn(1).Hetbezitvan Boermonde had den Prinsvan orall
je welden togtover de Maasverzekerd, maar geltlgebrek verllinderde hem verder vnortte rulklken. lntusschen poogde

hi
jeenigeplaatsen in den omtrek tevermeesteren.HetstedekeJ'
Fccrfopende goedschilts
voor heradepoorten,doch van hetlkasteelmoesthi
j,na eene belegering van veertiel:
dagen,terugtreltken.Kortdaarna tastte een zi
jner ltri
jgsbevelhebbers,de KolonelxwxoEsroo, tusscllen balem en Maastricltt den Kolonel rRExp'
r aan, verstrooide zi
jne
benden, en lkeerde met vele veroverde wagensen paardenterug (59. Ondertusschen
had de Prins, ondanltsde belofte der Staten van Ilbllaad, lzem vi
jfmaalhônderd duizend gulden , en van de stad bovdrecltt, hem honderd duizend daalders te zullen verschaFen,belzalve honderdvi
jftigofhonderd zestig duizend gulden lzem van elders toegezegd,den elfden vanOogstmaand nog geen penning ontvangen.Teregtbetreurde l
zi
j, dat
hierdoor zeo veel ti
jdep deschoonstegelegenlzeitl,om denvi
jandafbreulkte doen,verlo-

ren gingen (6). Toen hi
j eintleli
jlteen gedeeltedergelden, doordeStaten van 1IolL
landbeleofd,en tevensvan hen verzeltering voorde verschuldigde soldi
j aan zi
jn krijgsvolk ontvangen had, monsterde lai
j zi
jn leger den tlrie en twintigsten van Oogstmaand.
Bi
j lzetberigt,dathetkri
jgsvollkin Ilblland de Roomsche Geesleli
jken mishandelde en
(1) Correspondance de

~ 188 .

DE zASSIS ,

D,~~~274 . nHASSELT `~~~~~derl . Hist. DDComment. Lib . I . p . 158 . n METEREN , ~~ ~ ~derl. Oorl . D . ~ hi . 79
PUILIPPE

(2)CorrespondancedeplllulppE11,T.1I.p.275.
(3)v.METSREX,Hist.d.Nederl.oorl.B.lY.b1.7J. :osscllw,ATeerl. Ileldend. 9.1. b1.181.
(4)CorrespondancedepulslppEl1,T.ll.p.275.
(5)Correspondalkce de plltlppE 11, T.l1. p.274. Arcltives de la Jffzidp'n d'otange, T.111.
.

p.488,489.

(6)Archivesdela Jfcï4'
pntf'orange,T.111.p.é83,484,487,490-
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veel m oedwil bedreef, vaardigde hi
.
j,juist op den dag van de zoogenaamde Pari
j-15
js
6y
8s
sche bruilcft, toen de Roomschgezinden met teugellooze woede de Hervormden ver-

moordden, een bevelschrift uit: ))dat'ieder, wie hi
j zi
j, der Roomsche ofEvangelisclze godstlienst toegedaan, mits lzi
*
l
.
'
Fde rustniet verstoorde,ongemoeid moestbli
jven
en in zi
jne regten gehandhaafd worden.'' Den volgenden dag verlklaarde hi
j,bi
j een
antler bevelschrift, de Nederlanders bi
j hunne veorregten te willen bewaren, en gaf
daarintevenseenige bepalingen nletbelreltlking tot het inwendig bestuur desLands (1).
Zoodra lzet vertrelt van -:IZ
BA uit ltrussel den Prins berigt was, rul
tte hi
j in Bra- o2o7nsvt.band.ii
jn doelwasBergen te ontzetten en tevensdegewesten,welltehi
jzou doortreklten,maa
-nd
in opstantl te brengen. Tivlemoltt en Dt
'est gaven zicllzonder tegenstand aan hem over. 1572
l
Twee zi
jner bevellzebbers, v'
kx nER A.
& en MElscs, lkwamen met vier vaandels voet.

volk en vi
jf honderd ruiters voor slecltelelt, waar de inwoners de poorten veoro30v.
h
ogsten openden, niettegenstaalade zi
j den Hertog van Aarscholden dag te voren belonfd maand,
hadden, zich te zullen vercletligen en de tnegangen naar de stad onder watertezetten.

Eene geli
jlke onderneming tegen Antwelpen mislukte, daarde verwachte hulp van den
kant van Zeelaltd niet opdaagde. ln persoon vertoonde zich de Prins veor de statl
Leuven, die, ofschoon zonder bezetting, tegenwcer bood,dech toen men toebereidse-

1en maalkte, haar metgeweld aan te tasten,een verdrag aanging,waarbi
j z#
ijwelniet 5 v.
oawaus's gezag el-lkende, maar hem geld en levensmiddelen meest verschaffen. ben- Kerfstmaand.

dermonde, ondanks de pogingen van den Graaf van ftpct//z, verlklaarde zich den
volgenden dag venr den Prins en ontving van hem bezetting. 'sAnderen daags
wap.perde oxtxlE's vlag van de muren en het kasteel van oudenaerde deor de
,
stoutheitl van JwltoB BLOAIMAERT, een om de godsdienst gebannen burger, welke
lnet een llandvolvollts de stad verras.te en in naam des Prinsen in bezit nam , het-

geen llem reeds hetvorige jaar wasopgedragen. De alom heerschende stemming
en gisting in #c Nederlandelt voorspclden, dat een algemeene opstand lzet gevolg

van het ontzet van Bevgen zi
jn zou. Te Brugge weigerde men den Graaf van
Boeulœ, Stadhouder van Vlaandeven, krl
jgsbenden binnen te brengen; het volk
schreeuwde moord en wraalktegen de Spanjaarden en wachtte sleclltsllet sein af,tot
volslagen oproer; der Regering, die niet meer gehoorzaamd werd, ontbrak de magt,
haar gezag te handhaven. Te Brussel zelfs onder de oogen van den Raad van State

en eener Spaansche bezetting, gaf de bevolking op de ondubbelzinnigste wi
jze llare
gezindheitlvoor den Prinsvan oranje te lkennen.lletberigt derinneming van Mechelen was te Breda metongeraeene vreugde ontvangen, en naeer dan tsvee honderd in-

(1):OR,Ilist.d.srederl.0*/.D.1.B.5'1.bl.399 401. c-&cHAnD, in de Correspondance de
CCILLAVMS le Tccï/ttrpi:,T.111,p.XlX.
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15
16
58
76 wonershadden zicllbi
'
jde omwentelingsgezinden gevoegd.Erwasgeen gewest, geene
stad in de Nederlanden, waar men niet dcn va1 wenschte van dat Zehate bewind,
welk het Land met schavotten en brandstapels bedekt, zich aan de dierbaarste voorregten des volks vergrepen, en den genadeslag aan de algemeene welvaart door het in-

voeren van den tienden penning toegebragthad (1).
De tt
jding van het vermoorden der Hervormden in den St. Bartllolomeusnacht te
Parijs,had inmiddelseen diepen en treurigen indruk op oRAxzl gemaakt,en de veranderde staatkunde van KAREL IX hem van alle hoop op de beloofde hulp uitFrank-

''
zl
j/zberoofll(2). In stede van een bondgenoot, diekorttevoren verzelterd had,dat
lzi
j alde magt,welke G0d llem gegeven had,zou aanwenden om de Nederlandersvan
de Spaansche onderdrukking le bevri
jden, vond lll
j nu in den Franschen Koning een
vt
jand te meer (5). Xen verhaalt zelfs, dat de Koningin-xoeder van Frankri
jk
tegen zi
jn leven eenen aanslag smeedde, welke hem door xxxllssl-oo ontdekt
werd (4). Devrees,datde ommezwaaiin dedenkwi
jze van KAREIZveleFranschen,
die zich onder zi
jne banieren geschaard hadden, mogt bewegen hem te verlaten;
en nog veel meer de overtuiging, dat hi
j uit geldgebrelt zi
jn leger niet lang
op de been zou kunnen houden , moesten hem aansporen, om ten spoedigste Ber#c'Ite ontzetten en de belegeraars tot een algemeenen veldslag te nopen. Xaar het

leger der vl
janden overtrof in getal, in kri
jgstucht en in geoefendlaeid verre het
zi
jne (5). ALBA begroot dit laatste op vi
jf-of zes duizend goed gewapende rui(1)CorrespondaltcedeGrlttArMu le Taeiturnc,T.111.p.XIX-XXIY. Conespondance#e,111tlppE 11,T.ll.p.274,.275,276,277. Archivesde la Jféffdpg;d,orcnle,T.111.p.501 503.
Vgl.MEsoocE, Ilist. d.1.g.de Fl. Liv.VlI. p. 157. STRADA, de Jlt?lfp Belg. Lib. V1l. p. 437.
CAMPANA,della guerra di Fialtdra,T.1.p. 88 ,89. :E5TIv0()LIt
),Nederl.#ï.
:/.bl.143. l.
E PETIT,
(L
lltron.de ffpl/. T. ll.p. 233. cuAppcvs, Ilist.pgzl. d. 1.g. d. Fl. Liv. 111.p. 129. I)
s TAssls,
fbm???cg//.Lib.1.p. 158 ,159. IIARAEIJS, Annal. Wréfl. T.111.p.135 137. MEcnsll ftcr.Belg.
luib. 111.p. 171, 172. BIIR, Ilist.d.Nederl. 00rl.9. 1.B.V1.b1. 401, 402. v.METEREN, Ilist.
d.Nederl. 00rl.B.1Y.b1.79 verso. I
IOOFT,Nederl.Ilist.B.Yll.b1.271,272,welkeschri
jver:

allemeerofInin in debi
jzonderlleden afwi
jkcn van Lethiermcdegedeeldeverhaal,uitoorspronkeli
jkeen echtebescheiden geput.

(2)Archivesdela Jfaïspzl#'orange,T.111.p.503-505.
(3)CorrespondancedepHllulpps11yT.1I.p.269 (1).
(4)Levenrt'
f?zSVILLEM l,D.ll.b1.310-312 en het aldaar aangehaaldeDiscaursplcrt/rflfc/ttr
de !éfvie de CATII/RISE I)
n MEnlcls.

(5)(
uclfllp,in de Correspoltdance#cGultlzz
ttTxz le Tccf/t
zrnc,T.111.p.XXl#..
XX5r-
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ters,doclz noemt het voetvolk weinig in getal (1). Na hetovergaan van A'
il'elles,15
15
67
86
kwam de PrinsvoorBergen, waar hi
jvruchteloos versterking trachtte in te werpen.
llj verhaalt, dat de Hertog zich in zi
jne legerplaats van alle lkanten zoo sterlkver-ll
8erfv
.
stschansthad,datlzetonmogeli
jk waslzem er uitte verdri
jven,of zelfstoteen gevechtmaand.
te noodzaken; dat er echter bi
l' zi
jne aanltomstonverzienseene schermutseling plaats 1572
had, waarbi
j de Spanjaarden door zullt een schrik werden aangegrepen, dathi
j hen
geheelzou verslagen hebben,indiennietinsgeli
jkseenigewanordeonderzi
jnvolltontstaan

ware (2). laar llet berigt van anderen, liet de Prins,terstondbi
jzi
jneaanlkomst,
voor ArsA's verschansingen zi
jn volk in slagorde stellen, bleefvieruren in die houtling,en beschootmet zi
jn geschutde legerplaats,om denHertog te tergenen totden
stri
jd uit te lolklken. Doch ALrA bewoog zich niet, en antwoordde slechtsrnetkanonschoten. ))lk ben nietgeltomen,,,zeide hi
j,))om den zin van den Prins van oranje
op te volgen, maar om mi
jn voornemen, hetherwinnen van Bergen, uitte voeren.''
Er vielen evenwel gedurig schermutselingen voor. Graaf IIENIIRIK '
van Nassau , 'sPrin-

sen jongste broeder,metvier- ofvi
jfhonderd ruiters op verltenning uitgezonden,ontmoette eene Spaansche ruiterbende van geli
jke sterkte, wellte hi
j overlanop wierp,een
gedeelte ervan netlersabelde en de overigen tot aan de legerplaatsvervolgde. Dadeli
jlk
rulkte de Prins metzi
jne gelzeele krijgsmagtin slagorde weder z0o digtmogeli
jlt onder
'svi
jandsverschansingen,indehoop,hem totden slag te nopen,maar moestonverrigter
zake teruglkeeren (5). Arri zelfdaarentegen meldt,datomstreekstien uurdesmorgens het geheele heir van den Prinszi
jne legerplaats nat
lerde, waarop hi
j, overtuigd
dat het geveclzt zou begilanen, llet benoodigde volk bi
j het geschutliet, dattegen
Bergelt gerigt was, en ziclz met de overige ltri
jgsmagtaan hethoofd derlegerplaats
stelde tusschen den vi
jand en de stad.in. ))Hetwaseen der sclloonste dagen,'' zegt
hi
j, ))dien men ooitgezien heeft; te zelftlen ti
jde, datmen de stad beschoot, schermutselde men metde vi
janden; en zi
j, even als de belegerden,hielden nietop, hun
geschut te laten spelen, zonder echter den Koningsgezinden eenig nadeel toe te bren-

ïen-'' Hi
jwilde echter geen slag leveren wegenszi
jne minderheid in ruiteri
j, daarde
Hertog van Ilolstein en de neef des Aartjbisschops van Trier met hun paardevollk niet

gekomen waren (4). Den volgenden dag leed dePrinseen getoelig verliesteJemme(1)correspondancedepHll
ulppE 11,T.1l.p.278.
(2)hrchivesdelaJfcfdpozd'0rffê3p:,T.111.p.505.
(3)sE PETIT, chron.d.#p!!.T.ll.Iaiv.X.p.234. B0R,Hist.d.Nederl.00rl.D.1.B.
b1. 402. v. METEREX, Ilist. d. Nedevl. oovl. .
B. 1Y.bl.82 verso. HOOFT,Nederl. #fdl.B. Yll.
bl.273. 5EwTlvt)(
)LI0,Nederl./12
*
.
:/.bl.145. Leven van wlLssx l,9.l1.b1.307,308.

(4)(lorrespoltdancedepnll
ulppz 11,T.11,p.277,278.Iletverhaalvan MEzo(
)cn,welkcin ltet

A L G E X E E N E G E SCH lE D EN IS
1568- pes of Gelnappe, waar ALBA en 5IEl)Ix-,
t CELI zelve tegenwoordig waren: en twee dagen
1576 later een nog gevoeliger te Ilermiglty, een uur van pergen naal
.deyjkaut van Binclte.

llj was derwaarts getrolklten, om te beproeven, van daaruitde bezetting in de belegerde stad te versterlken en hierdoor in staat te stellen, het z0o lang uit te houtlell
tot de '
W inter den llerteg zou noodzalken het beleg op te breken.Dox :'ItEOERIK , na

11v. overleg met xolRcxhxss, verijdeltle dit plan. Op zi
jn bevelrulkte in hetlaolste A-al'

llerfst-

Inaan(1den nacht zvLlAxo ltoàlERo met zes honderd man, wellke witte hemden over hunne
1572 ueederen getrolklken lladden, om elkander in de duisternis te kunnen herltennen,

naar 'svi
jands leger. Zi
j overronapelden de wacht, drongen, ternedervellende wat
hen ontmoette, tot in het midden der wapenplaats door en zouden den Prins zelven

verrast hebben, indien lli
j niet door het krabbelen en blaFen van een schoetlzondje,
datalti
jd bi
j llem in zi
jne tentsliep,waltlker was gewortlen en zich nog in ti
jcls gered
lla(1. lletmoord- en ltri
jgsgesclarceuw bragtnu allesin beweging; verwarring, schrilk
en ontsteltenisheerschten alom ,terwi
jlde Spanjaarden onder de halfontwaaltte soldaten
een vreesseli
jlt bloedbad aanrigtten, en velen in de vlammen der tenten omltwamen. Doch bezorgd, dat lletschi
jnsel dezer vlammen hun lklein getalmogtopenbaren en den Nassauschen moed inboezemen, trelklten ztj,na een uurmoordens, met
achterlating van slechts zestien, of zestig dooden terug. De Prins van (lranje laad
vi
jf honderd, naar anderen, doch zeker overdreven, twee duizend man in dien
heilloozen nacht verloren. De hoop, Borgeit te ontzetten, was ten eenenmale voor
hem verloren ; alle toegangen derwaarts waren door de Spanjaarden ten scherpste

gesloten; en zi
jne eigene ruiters weigerden ronduit llem te ondersteunen in eene
poging , om ten minste I-obENvlzx. te verlossen; daarenboven ontbralk het hem aan

levensmiddelen. Uit flien hoofde, en dewi
jl zi
jn broeder llet beleg nog tien of
twaalfdagen kon uithouden,beslootlli
j afte trelkken, Brussel of Anlwelpelt in opstand te brengen, om daardeor ALBA tot het opbrelten der belegering te noodzaken, en

hem den toevoer van leeftogt af te sni
jden. Bi
j het aanbreken van den dag liethi.
i
den aftogtblazen, een aantaltenten, wagens, bagaadje en wapenen achl
,erlatende, en
trolk denzelft
len weg terug,langs welken lzi
jgekomen was. De Spaansclle lkri
jgsbevelhebbers hielden dringend aan bi
j ALBA, hem achterna te zetten, doch ontvingell
ten antwoord, )datmen voor den vlugtenden vi
jand eene brug moestbouwen.''O1tA.
XJC
zette alzoo ongehinderd zi
jn togt voort, hield zich slechtseenige dagen te x
lf
'ecltelen
op, liet er eene bezetting, en wendde zich toen naarde Maas, wellke hi
j overtrok,
geli
k den Aïf.F?
W bi
soi. Hier danltte hi
n het beei
nW i
and zi
eger
#l
''
#'k oo
%l
J'or
4i
7 i
up n va
4î
.,nma
%i
pn l
.

Spaansche leger voor Bergen diende en aan vele schermutselingen decl had, komt llct lneeet
met AI.:A'sberigt overcen. Hist.d.1.g.de Fl.Liv.V11.p.160 verso.

1)E S V A 1)E R L A N D S.
af, zonderlzet telktlnnen betalen , lletgeen hem in grootgevaar zou gebragt hebbenvan 1568door het vollt aan ALBA uitgeleverd te worden, indien het den bevelhebbers niet gelukt 1576
55eare ,

de soldaten wegens de versclzuldigde soldi
j gerustte stellen met de schrifteli
jk-e

verzekering, doar de Staten van Ilblland daarvoor gegeven. De Prins besloot, zich

naar Ilblland ofZezland te begeven en daar,geli
jk hi
j zi
jnen broeder zxx van k'
Vcîç:J?l
sclzreef,))afte wachten,watGode behagen zou te beschilkken,ofer zi
jn grafte vinden (1).',
Hetmislulkken van den tweeden kri
jgstogtvan ORAXJE verwelkte zulke verslagenhcitl
en teleurstelling in de steden, die reeds zi
jne zi
jtle gelkozen hadden,en bi
j allen,die
ilem genegen Avaren ofzich voor llem hadden verlklaard,datlai
j zelfvreesde,zich ten
laatste geheelalleen en van alle ltanten verlaten te zullen vinden (2). Scherp iszi
jn
Vel
e
ll
gedrag gegispten hi
jzelfvan groote onberat
'
lenheid besclluldigd geworden (5).
inzonderlleid verwonderden zich, dat hi
j met zull
t een schoon en talri
jlkleger niets
andershad verrigt, dan er het Land wetlermede uit te treltlken;maar zi
j,die Ineer
*

kennis van zalten hadden en wisten,dat de ltosten , om zullt een leger te onderhovl-

den,nietzoo gemaltltelj
il
klkonden opgebragtworden,verwonderden zich niet (1). Als
legerhoofd had ALBA intusschen Aveder zi
jne meerderheid boven oawxzE bewezen. B:93geltwerd nu enger ingesloten en geweldig beschoten. Graaf LooEw lzlt, wellke door eene
hevigeltoorts was aangetast, l'
lad van denPrins last, nog een- of tweemaal eene bestor-

ming af te wachten,maar dan de stad op de bestmogeli
jlte veorwaarden over te geven. Aliddelerwi
jl hadden de Fransche bentlen dcr bezetting bevel van XAREL IX 18v.

ontvangen, Bel-gen den llertog van 4/
'ba in handen te stellen, en z0o spoedig moge- Ilerfst-k n
>li
l
aar /?
t'
tnli'
l-l-'k terug te lkeeren. Zi
j boden derhalve den Heer van sï
oircarlnes,mz
jga
ynzf
l
#

(1)Archivesdept'
/Lvaison d'0rJ??:c,T.1ll,p.506 512.T.1Y.p.C11.p.4.correspondallce
de pl
4lI,lpp>: l1, T. ll.p. 278 280. Chrrespondaqtce de CIJILLAIIME le Té
zcdftfrpc,T.111.p.XXV
XXYlll. HXSSELT, Stttkk.v. d. Yadet'l. Ilist.D.11.bl. 194, 198. MExoocE,Ilist. dela guerrede
Fl. Iuiv. Y11. p. 162 167 verso. STRAI)A, tfc Bello Belg. tib. 5:11. p. 440. clxpwxz
k, della
ï/tfcrra di Fiandra, T. 1. p. 91, 92 verso. nlrsTlvot
lslo, Nederl. Ilist. b1. 144 148. I,E PETIT,
chron.de 11011. T. ll. luiv.X.p.234. cllAppuvs, Ilist.pck. de lt'
f guerre de Fl.Liv. 111. p.132 ,
133. pE T&ssls, (Nmnlent.luib.1. p.160. HlnâErs, Annal.Wréf1.T.111. p.138, 139. slEtTRsil
lter. #c!#. Lib. 1. p. 174 178. BOR, Ilist. d. Nederl. Opr/.D. 1.B.$11.b1. 408. v. METEREX,
llist. d. Nederl. oorl. l1.V. b1. 82 vcrso. REvo,Nederl. Gesch. B. 1.b1. 3. IIOOFT,Nederl.
J1f,
$.
/ B.VI1. b1. 274,275.

(2)hrcltivesdela Jféf?
'
.
ypn d'ortzgwc,T.lV.p.3. Supplémentcl
ta-Archives,p.115.
(3)Leven rtz',wllz
1,EM 1.D.1l.bl.313,315.
(4)BOR,Ilist.d.A'c#c?
-/.0.1.D.1.B.:-1.bl.408.
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1568- m ct twee andere bevelhebbers, daartoe door ALBA gemagtig'
d,de veorwaarden aan, op
1576
w elke zi
j de stad zouden overleveren. De zaalk werd z-i
jpeli
jk overwogen. Van den
eenen lkant beschouwde men tlen roem , welken 'sKonings wapencn zouden verwerven ,

wanneer de stad, en in haar Graaf LooEwxzlc met de oproerlingen, stormenderhantl

werd genomen, bellalve nog hetgeen de dienst van God en den Itoning daarbi
j zou
winnen,terwi
jlde Hertog,om den bi
jzonderen haat,dien hi
j IuopEwlzlttoedroeg,vurig verlangde, zich van hem meester te maken. Xaar van den anderen ltant nam men

in overweging,hoe belangri
jk het was geen ti
jd te verliezen,daar er n0g veelverrigt
moest worden; de., zielkten , welke in laet leger, vooral onder de Duitsche benden,

heerschten;de groote ongemakken,wellke men begon te li
jden, sindsde genaeenschap
a
f
ge
s
ne
t
l
e
n
;
met Braband was
de onmogeli
jlklleid voor den Hertog van Ilblstein,zich
metzi
jneruitersbi
j het leger te voegen,naardien de Prinsvan ovanje tusschen beide
in stond; het berigt,dat deze Vorst zich versterlkte en zi
jn voetvolk,talrjlt en welgeZe
oefend dewi
jl hetvele Franschen telde,uitIlblland, eland, Gelderland en van de
schepen ontbood; de moei
jeli
jkheid,hem te beletten Bergen te lzulp te snellen,wanneerhi
j deze magt had bi
jeengezameld;de overtuiging dat, indien men oolk de veste
vermeesterde, Graaf LonEwzzzt evenwel naeer dan één weg overbleef, om te ontsnap-

pen, en dat,zoo zi
j geplunderd werd,waarvan vele welgezinden de slagtoflkrs zouden
worden,de soldaten,geli
jlk meermalen geschied was,metden buitnaar hunne haardsteden zouden terugkeeren, waarbi
j nog het verlies aan volk moest gevoegd worden,
wellt eene nieuwe bestorming zou lkosten,dewi
jldoor den laatsten aanvalop de stad
hetleger grooteli
jltsgeleden had.Deze en meerandere redenen bragten de beide Hertogen en den ltri
jgsraad t0t het besluit, in hetverzochte verdrag te bewilligen. Xen
t
r
a
d
e
cht
er
no
ch
met Iz
19v
obEwlzx,noch met één der Oranjesgezinden in ontlerhandeling,
.

.

llerfst-maar bepaalde met de Fransclzen de volgende voorwaarden van overgave: ))Graaf
maand
1572 Loozw lzlt van Nassau en de Nederlandsche Edelen zeuden, zoo als de FranscheEdelen

elzsoldaten, metalhunne wapenen en bagaadje de stad verlaten,maarde ëederlantlsche soldaten sleclzts met zi
jdgeweer, dollk en gewone lkleedi
j,docl'
lde burgers,die
de wapenen gevoerd hadden, met hunne bagaadje alleen, even zoo de llervormden,
daar voortaa slechts Katholtjken in de stad zouden mogen wonen;allen zou men ongelzinderd laten vertrekken, maar zi
j moesten onder eede beloven in het eerste jaar
noch tegen den Koning van Spanje, noch tegen dien van Frankrk
jlcde wapenen te
voeren; hiervan echter werden Graaf LonEwzzx ,de Duitschers en Engelschen uitgezonderd. Daarenboven zou den uittreltltenden een gewapend geleide worden m edegegeven,

21v totzi
jaan eene veilige plaats gekomen waren.'' Delkranlte I-onzwlzx van A'
t
T,
:é'
cu
llerfst-werd in eene draagltoetsuitde stad gevocrd,en in de legerplaatsderSpanjaarden door
maand.
.
o
.

xzolwA cEu , oox Fltyrolalk en JvLlAwo aoxlxto met veel eerbewi
lzingen ontvangen. p
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last van ALBA verzelde zEAw nu xoxsEorx hem en zl'n vollt metviervaandelstotApcr-15
16
58
76
monde.Van hierbegafhi
jziclanaar Keulen en voortsnaarhetgraafschap Nassau(1).
zoodra AI-BA in Bevgen de noodige beschikltingen gemaakthad,trolklli
jop,om het 26v.
l
llerfsteger Van den Prins van PrJ/l
/8 OP te Sporen,en a1s hetzich verwi
jderd mogtheb-maand
ben,Xechelen aan te tasten.Hl
j Vernam ,datdeze stad tWee dagen te Voren doorden 1572
Prins verlaten WaS, well
te er BEltxa
txp nz xEltopz met drie honderd ruiters en vier
vaandels voetvollt, behalve de drie vaandels, door de stad aangenomen,achtergelaten

had. Er wordtverhaald, dat oRaxzz,vôör zi
jn vertrek,de Regering,de burgeri
j elt
de gilden bi
jeen riep en verlklaarde, ))datlzi
j lzetgevaar zag,waaraan zi
j blootgesteltl
waren;dathi
j hen nietkonde verdedigen,en zi
j nog veel minder zichzelve verdedigen konden; dat hij plegtig betuigde, zich als den ongelukkigsten mensch op aarde
te zullen beschouwen, intlien om zt
jnentwileene stad als Mecltelen ten verderve geraakte;datzi
j averigenswisten,datzi
j zelve hem geroepen hadden,en hi
j uit gebrelk
aan geld, nictsmeer had kunnen verrigten,dan hi
j gedaan had.'' Hierop washi
j,
na lletontvangen van zestig- of honderd duizend guldens, vertrokken. Dox >-aEoElIK sloot de toegangen naar M ecltelen af,en maaltte zich meester van de voorsteden. 1 v.
TrouwensI)s xzltooz had én om den onwil der Regering en der ingezetenen, welke,ma
àvi
naj
nd
.

opgestookt door de geesteli
jkheid, hem en zi
jn volk zelfsden dnod dreigden, én uit
gebrelt aan geld,kri
jgsvoorraad en genoegzame manschappen,om de stad behoorli
jk
te verdedigen,z0o wel als om de nluitzucht zi
jner eigene benden, zich genoodzaaltt
gezien m et de bezetting te vertrekken. De Bisschoppen van Atreckt en Namen,
welke zich in de stad bevonden, gaven hiervan terstond ltennis aan den Hertog van
Alba, die zich op een uur afstands van daar gelegerd, en reeds tot het besohi
'eten der
stad den volgenden dag last gegeven had
..
Op hun raad begaven zich de Geestelt
jken
met kruisen en lkerksieratlen OP de muren , en smeekten , de handen ten hemel hef-

fende, om genade. Zonder eenigen tegenstantlte ontmoeten trolklten de Spanjaarden
des morgen ten zes ure binnen , eenigen door de poorten ,anderen langs ladders over
de muren en wallen. Ondanks de tegenwoordigheid van AZEPIXA cEl,x, box I'REI,ERIK ,
BARLAVXOwT, xollcwRxEs en van al de legerhoofden ,om de ongeregeldheden, welke

gewoonli
jlk bj dergeli
jke omstandigheden plaats hebben, te voorkomen, en de lter(1)Arcltives de la Maison d'orcpgc,T.111.p.512,517.T.lV.p.18-21,17*. Correr.
ApAl#tlncc de plllLlppn 11,T. I1.p.280 282. MExoocs, llist.d. 1. g.de Fl.tiv.Y11.p.167 -172.
sTaAp:, dc #p/!p Belg. tib. V11. p. 441. czkhlpwx.
x, della guerra di Fiandra, T.1. p. 92 94.
tz PETIT, Cltron. de ffp#.T.11. Liv.X. p.236. cuwppuvs, Ilist. g#zl.d. 1. g. de Fl. Liv.111.
p. 133, 134. I)n Twssls, Comment. luib. 1. p. 160. Hk
kaAzvs, Annal. Wrtzô. T. 111.p. 139î,
140. BOR,II
'ist.d.Nederl. 00rl.D.1.B.V1.b1.408,409.v.METnnEN,Ilist. d. Nederl. 0*-1..
B.IY.bl.83.H9OFT,Nederl.klist.B.Vl1. b1.275,276.

A LGEM EENE GESCHIEDENIS

1568- ken, lkloosters, Priesters en Raadsleden desKonings te beschermen; ondanks de uit1576
gevaardigde bevelen en de genomen maatregelen, vierden de soldaten den ruimen teugelaan hunnen moordlust en roofzucht. Drie dagen achtereen wertlIlecltelen aan hunne
2 v. woede ten prooi gegeven. Ouderdom noch kunne bleef gespaard; rang noch waardigJ
vi
jn.saar(js, vrouwen,jkjutjrreyj, zujgejjyjgeyjweytjela m eeI'taand heid werd ontzien. Mannen, gri
-j

1572 doagenloos neêrgesabeld;jon'ge nzeisjesin tle armen harermoetlers,vrouwen onder de
oogen lzarer echtgenooten, nonnen in de gewi
jde plaatsen geschonden. Alle huizen,
slechts drie uitgezonderd,het paleis des Konings zelfs, de lkerlken en lklnosters werden

geplundertl;en om uitte vorschen watverborgen mogt zi
jn,de bewoners afgri
jsseli
jk
gepi
jnigd, lzoeken en holen omgewroet en de grond opgedolven. De gcroofde goetleren, waarvan de waarde op eenige millioenen guldens geschat wordt, werden naar
Antwelpen en Brussel gevoerd en verlkocht.0m debevelhebbers die,zoo't heette, geen
deel aan tlen buit gehad hadden ,schadeloos te stellen, wcrden de rampzalige, overgeblevene burgers op een hoog losgeld gesteld en daardoor genoodzaalkt, of hunne vaste

goederen, meest tegen lagen pri
js, te verlkoopen, ofzwaar te belasten. llierdoor zagen weleer ri
jlke lieden, edelen onedel, geesteli
jlk en wereldli
jlt zich totde uiterste
armoede gebragt, of van hunne m eeste welvaart beroofd. Voorts werd de statl van al

llarevoorregten vervallen verklaard (1).
Terwtjl het schoone en rjlke Alecltelelt (;) door soldaten uitgemoord en uitgeplunderd werd, scllreef&IzB& aan den Koning:))hetkri
jgsvoll
k istlaansbezig op de inwonersdestraf toe te passen,wellke God hunbli
jkbaarheeftwillenopleggen.Eninderdaad,
zil
' waren niet genoeg getuchtigd voorhunne verledene misdri
jven. Zi
j verdienen zelfs
eene nog strengere strafdan zi
j thans ondergaan. lletis een zeernondig voorbeeld
voor alde anderc sieden,die nog moeten hernomen worden,opdatzi
j zich nietinhet
laoofd stellen, het leger te noodzaken, elk van haar te naderen, hetgeen oneindige

moeite zou opleveren (5).1' Ontlertusschen traclltte hi
j in een openbaar geschrift,
(1)(hrl-espondallcedepllll
-lppz11,T.11.p.282 284,2'
88,330,331.Arcltivesdela Jff
zfçp'z
d'orange, T.lY.p.9--18.v.IIASSELT, ,$'
Jzd/zi-.t?.d.Jl
tïycz'
/.Ilist.D.l1.b1.290, 216.5IENOOCE,Ilist.dg.de Fl.Liv.V1I.p.171 verso.s'
rltwoz
k, de #p//t
) Belg. t. '
V11.p. 441. c&xpz
ksz
k, della guerra
#ï Fiandva , T. 1. P. 97. :E5TIv0Gt,
Io, ATct
fcr/. Ilist. b1. 157 , 158. I-E ?EI'
IT, Chrolk.de .llbl/.
T. ll.tiv.X.p. 236. cllwppuvs, Hist. &c'
kz.d.1.g.de Fl. Liv. 111.p. 136.I)E Txssls, Cqmment.
tib. 1. p. 162, 163. IlAnwEvs, A3lnal. Brab. T. 111. p.140 143. :0R,llist.d. Nederl. 00rl.
D.1. B.Yl.b1. 409. huthent. S/zfà/z.b1. 140. v. METI:REX,Ilist.d.Nedevl. opr/.B.1Y. bl.83
verso. Glzslcs, Oorsp. d. Nederl. Ber.b1. 473. IIOOFT, Nederl.#ïdf. B. Y1lI.b1.277, 278.

(2)STRAP:,de#c!& Belg.Lib.V1l.p.441.
(3)Cqrrespondancedeplllslppnl1,T.lI.p.283.
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zl
jn gedrag, ten opzigte van Meckelen te regtvaardigen, en hetden schi
jn te geven,11
55
67
86
alsof de stad ditonheilten deele bi
j toeval, ten deele door eigen schuld was overgekomen, en men )groot gelt
jlt gehad had zoo menige duizend zielen, om hetbedri
jfvan weinige, terdood t0e te bedroeven,z0o vele weduwen en weezen te maken
en meteen algemeenen jammer te overstelpen.'' Een Spaanscllschri
jver verzelkert,dat
ALBA reedsin Bevgen,om zi
jne soldaten te bevredigen,hun Mecltelen ten roofbeloofd
had; en een ander van tlienzelfden landaard, welke het niet waagt de daad te verdedigen, tracht lzaar te verontsclauldigen, bewerende, dat de bevelhebbers de gepleegde
gruwelen gaarne zouden gekeerd laebben, maar den soldaat, die zich vele maanden

soldj ten acllter en zeer berooid vond,niet beteugelen ltonden (1). Zelkeris,dat
vele Spaanschgezinden, ja, rzups zelf oordeelden, dat Meckelen veelte gestreng beha deld was, en de llaat tegen ALB&'s bewindvoering daardoor hand over hand

toegenomen (;). De Spaansche soldaten, alsof zi
j berouw hadden over de begane
misdri
jven en zich met den Hemel wilden verzoenen, stonden een gedeelte van den
buit af aan de Xinderbrneders te Antwevpen, en tot verbetering van een Jezuitenge-

sticht,ltetltuiswc'zAken,aldaar (5).
Op het berigtvan den val van Mecheleltverliethetkrt
jgsvolk van oR&xzE Apcrmprlde, Gelder, Stralen, W aclttendonk, Wpzmccr, beuticltem , Lpc/lcp,, oldeltzaal, en

trolt naar den Rt
jnkant. De komstvan den Prinste Zut
phenverhinderde,datdaarde
bezetting dit voorbeeld volgde. Hj versterkte haar met twaalf henderd man voetvolk, en stelde CHRISTOFFEL van Ilsselstein, een der Edelen van laet Verbond, tot be-

velhebber der stad aan (1). bendevmonde, oudenaerde en biest, door zi
jn krijgsvollt verlaten en beducht voor het lot van M ecltelen , gaven zich over aan den Hertog
van Alba, die met xEolxA cElul over .feuven en Tirlemont zich naarMaastricltt be-

gaf, en beslootbt
j Emmerik overden Bkjn te trekken, om den Prinsvan oranjete
achtervolgen (5). Flrzlpswellte,naarhetschi
jnt,de goedegezindheid van den Graaf
van Buren wantrouwde, schreef aan ALBA, ))dat ofschoon men door de nederlaag des

(1)Correspondancedepllltlppc11,T.l1.p.289.McsnpcE,Ilist.d.1.g.deFl.Liv.VlI.p.172STRADA, de Wcîlp Belg.Lib.YlI.p.442. g0:,Ilist.d.Nederl. oorl.9.1.B.VI.b1.409,410.
HOOFT,Nederl.Ilist.B. YlI.bl.278 ,279.

(2)vIGLIIEpist.ad.HoppEl
krM,p.712,713. I): TAssls, comment.tib.1.p.163.
(3)STRADA,deBello#clg.luib.VIl.p.442. HOOFT,Nederl.ff9/.B.Vl1.b1.278.
(4)Arcltives de la Maison #'orange,T.IV.p.3,4. Correx
vondancedepHlslppr11,T.IIp. 286, 288.

(5)CervespnndaneedepulslppE 11,T.lI.p.286,288.MEypocx,Hist.d.1.g.deFl.Liv-VII.
P.172.
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1.
508- vaders, geene beweging van den lkantdeszoonste vreezen had,hi
j evenwel genc1576 gcn was, dezen laatsten al zi
.ne bezittingen te ontnemen, en derhajve weuschte te
l

weten,hoeveelhetgraafschap Wtfrc?lwaard was(1).''
Gedurende het beleg van Bergen wasin Ilblland en Zeeland de krt
jg onafgebrolken
voortgezet. Na den mislukten aanslag op Goes, had TSERAERTS zicla te Zoutelande, een
dorp in de duinen, tusschen W est-lLapelle en Vlissingen, gelegerd en in een hevig

gevecht de Spanjaarden geslagen, die er reeds tnt in het midden waren doorgedrongen. Hierop ondernam lai
j wederom het beleg van Goes, en geheel Zuid-BeveJJ.
4# werd door de Zeeuwsche schepen scherp ingesloten. De stad, in het Noorden

des eilandsbi
j de Scltenga,een arm van de ooster-schelde,gelegen, wasnietsterk;
de poorten waren in slechten staat en de grachten niet breed. De bezetting bestond

slechtsuit zes honderd Spanjaarden en twee hondcrd W alen, was zonder grofgeschut
en te zwalt, om TSERAERTS met drie duizend, naar anderen, acht duizend man, zoo
Frauschen als Duitschers en Engelschen, en negen stulkken geschut het landen te be-

letten. De belegeraars schoten spoedig twee bressen en waagden bi
j naclztde muren
te beklimmen,doch werden metzulk een hevig geweervuur begroet,datzi
j metachterlating hunner stormladders wi
jken moesten. Xen besloot evenwel het beleg voort
te zetten. ORAxzs zond rARTIIOI,D ExrExs en twee duizend man TSERAERTS ter hulp,
floch zi
j Lragten ))van tlag tot dag nieuwe verwarringen onder degenen, die te vorexl

geen tucllt te over hadden ,'' maar stelden evenwel TsEltxEh'
rs in de gelegenheid, de

veste van allezi
jden in te sluiten, daar te voren vollt toe ontbroken had. Inmiddels
trachtte ALBA, overtuigd dat het behoud van Middelbuvg aan dat van Goes verbonden
was, de stad te ontzetten; doch de schepen, daartoe uit Antwelpeltafgezonden, wer-.
den door een gedeelte der Zeeuwsche vloot onder Admiraal w oas'
r de Scltelde weder

opgejaagd.Debejaarde,maar onverschroklken Moxnltxqox wilde nu hetontzetvan Goes
overland beproeven. Xetdrieduizend man verliet lzi
j Bergen p, Zpp/?zen trolk,onder
geleide van zekeren sLoxxAzRr
r, een Spaansclzgezinden Zeeuw , welke den weg zou

wi
jzen,overdrie diepe lkillen en twee mi
jlen Nerdronlten land naar Zltid-Beveland.
Het krijgsvolk, doorxowoRkoox, sxxcuo B'AArILA en vwx sERoosxlltx.
Ex, bevelhebber
van Bergen p, Zoom , voorgegaan, toog meer dan vier uren tot de middel, soms tot

aan de borst,door het water. Ellk droeg een zakje met buskruid en lont, nevens
een weinig beschuit op het hoofd of om den hals. Eenige soldaten vertlronlten; tle

overige kwamen eindeli
jlt behouden over, en tegen den avond te Kvabbeltdlj/ç aan.
Terstondgaven zi
jditdoereen sein op den zeedi
jk van Valkennissq den belegerden
(1)correspondance flc pull-lpp: 11,T.11.p.289. Supplément ftpfz zkrcbive.
b #c la A/tJfJ0?l
f1'orange, p.115.
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te kennen. De belegeraars,verbaasd over deze stoute daad, vloden naar hunne sclle-1568.
pen, en lzet was den Spapl
1576
.
aarden, geheel doornat en vermoeid, onmogeli
llk hen te
vervolgen. Zeven honderd Nassauschen van de achterlloede, die zich nog niet had 21v.
ingescheept, werden echter door de belegerden, met eenige manschappen van xow- 55rjn
maand

ohAloy versterkt, overvallen en bi
jna alle in de pan gelzalkt. lletbeleg had negen 1572
weken geduurd. XoxnRAoox werd met vreugdegejuich in de stad ontvangen,beval
het aanleggen van nieuwe vestingwerlken, versterkte de bezetting, en keerde toen

naar Braband terug (1). B-xlvTllorb Ex'
rExswas met zi
jne benden naar Vccrcgevlugt, en trachtte van daar, in vereeniging met Tszh.u ar
rs, Arnom uiden te verras-

Door llet onti
jdig afscllieten van lletmtlsketvan een selzaat,mislulkte het Plan.
Toen liep lzi
j hct platte land af, eenige landhuizen , onder anderen dat van den llisschop van Middelburg, plunperende en verbrandende (2). Xen vermoedt, dathi
j en
'
rsEaAzRr
rsom dien ti
jd een aanvalop Middelburg beproefd hebben, die,zoo hi
j heeft
plaats gehad,niet geluktis(5). Hierop trok EwrExsmethetoverschotzi
jner benden
Sen.

naar xuvxEv in Ilblland. Zoo veel tegenspoed had 'svolks misnoegcn op nieuw
tegen TSERAERTS gewekt, wien men van lafhartigheid of kwade trouw beschuldig-

de, temeer,omdatzi
jn broeder zich bi
j den vi
jand bevond. Dittrofhem derwi
jze,
dat hi
j zi
jn post aan zax.
os sAu'
r, Heer van Baerlant, overdroeg, zi
jn goeden
naam of in regte of in een tweegevecltt, welk laatste nog niet geheel in onbruik
scheen, wilde voorstaan, en een geschrift in het licht gaf, waarbi
j hi
j zi
jne lasteraars

uitdaagde, hem bi
j den Prins aan teklagen, voor wien hi
j zicli zou regtvaardigen.
Daar niemand verscheen, vond de Prins geene reden, hem buiten betreklting te hou-

den (4). ))Alzjn schuld lag daarin,dathi
j geene lendenen naardien lastllad,want
hi
j was op verre na de man niet, om metongeoefend volk tegen oude soltlaten en
(1)Covresponda3lce de plllclppE 11,T.11.p.284,290,294. MENDOCE,Hist.dela :.
1/:93-:de
Fl. Liv. Vlll.p. 173 179. STRADA, de fcl/p Belg.lz
ib.V11.p.542. CAMPAAA, della p?fcrréfdi
Fiandra, T. 1. P. 94, 95. ZESTIVOCLIO, Nederl. Ilist.b1. 150 157. I,
E PE'
JIT, Cltrolt.de #p#.
T.1l.Liv. X.p.228,229. cuarpcvs,Ilist.Gck.d.1.g.de Fl.Liv.111.p.13I 136. PE TAssIs, Comnlent. Lib.1.p. 160 162. II.
&RAECS,hnnal.Brab.T.111.p. 142. D0n,Ilist. d. lTc#er/.
0orl. 9. 1. B. Yl. bl. 394. v. METSREX, Ilist. d.Nederl. oprl. B. lY.b1.84. IIOOFT,Nederl.
fffdf.B. V1l. bl.280, 281,282.

(2)sE PETIT,Chron.d.f;
.p!!.T.l1.Liv.X.p.229. HOOFT,Nederl.#i:/.B.Vll.p.282.
(3)'sGluvEzEyplr, TweedeEeuwgetkjde,bl.275,276,aangehaald bi
jvAxGltowl,cxx,Gesch.d.
Waterg.bl. 219 ,448.

(4)Archives de la Maison (f'orange,T.111.p.453-460,468,470,471,472. :oa,llist.
d. Nederl. oprl.D. 1.B.V1. b1.394 .395. y.IGyT, Nederl. Gesch.B. 1.b1.9.
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1568- ervaren Hoplieden op te wegen, of zik een woesten lloop , van verscheiden landaard,

1576 in toom tehouden (1).,,
Hoewel de togt van xoxnhAoox een buitengewonen indruk door geheel Zeeland
gemaakt had, zegt ecn Spaansclz ooggetuige, ))vonden de opstandelingen echter hon-

tlerden en duizenden,die hen ondersteunden (:).'' De moed wasdan nok nietdoor
tle geledene verliezen te land gezonlten, t'
tie trouwens oolt door vnordeelen te water
waren opgewogcn. Immers had Koaxzlzls csAztsssx voor Sluis drie ef vier Spaansche

schepen genomen, en LzEvEx KEERSEMAKER eene vi
jandeli
jke vloetvan veertig zeilen,
naarIlblland bestemd,teruggeslagen,welkehi
j nu in Bergen p, Zoonthield opgesloten. Eerlang behaalde wohs'
r bi
j den Zeebutg eene roemrijlte overwinning; waarbi
j
twintig vaartuigen, met kri
jgs- en mondbel
zoeften voor Rliddelburg, ten deele genomen, ten deele vernield werden. De Zeeuwen verstoutten ziclz t0t onder het geschut
van Rammekens te naderen, en de Spaansche schepen, die op strand geloopen waren,

enteren, waarbi
j de vi
jand eene volkomene netlerlaag leed. ln den W inter haalzi
j zelfs voor Antwerpeltvaartuigen weg en waagden zich in de stad. De Verenaars verbrandden in de haven van Middelbuvg het Admiraalschip van BsArvolh, en
de Vlissingers eenige bodems van Mznxxt cELlvoor Arltemuidelt (5). De toestantlvan
Zeeland was niettemin ten uiterste wankelend.Scltouwelt met Zierikzee waren ORAXJE,

Z'
ttid-Beveland met Goe,
îALBA genegen, en op W alcltereltwerd de kri
jg tusschen het
Prinsgezinde Vlissingen en Fccrc tegen het Spaanschgezinde Middelburg en Arztemuiden met bitterheid en woede voortgezet. De gevangenen werden steeds zonder genade

omgebragt, en ongeloofli
jk is het getal, z0o van adelli
jken als onatlelli
jken, well
t in
tlien ti
jd opgehangen,gewurgd,ofverdronken is(1).
In Ilblland was het gel
ulk den Spanjaarden weinig gunstig. De toeleg van Bossv,
.

om door zekeren AIAARTEX scuE'
rs zich van Gouda met list meester te mal
ten, wértl

veri
jdeld(5). Even weinig slaagden deIlogingen van den AtlmiraalBoscuurlzEx,welke
het op Enkltuizeltgemunt had (6). De Amsterdammers trachtten mettien groote
schepen, zes booten en eenige branders, soxov le beletten, de Zaandammer sluizen,
Nieuweltdam en andere dorpen van W aterland te versclzansen , doch werden door de

(1)HOOFT,Nederl.#9J.B.V1l.b1.282.
(2)Correspondancedepllllulppc 11,T.Il.p.291.
(3)swAtcE,dedc#colderZeeuwen,bl.44,45,en dcaldaaracngehaaldcschrl
jvers.
(4)v.METEREX,Ilist.d.Nederl.oorl.B.1V.bl.85.

(5)B0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.V1.bl410,411.
(6)ARAXDT,#idf.p.Enkh.bl.180,181.
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galei
jen,uit ffpprzl,Edam en Monnikendam bi
jeengebragt,derwi
jzeontvangen, dat11
55
67
86
zi
j llun plan moesten opgeven. De moed der loord-llollanders rees zoo hoog, tlatzi
j
een aantal sclzepen uitrustten, om zich meesters van de Zuiderzee te maken en den 155'
.
Amsterdammers de vaart op de oostzee te verhinderen. De Admiraal Boscuuvlzsx wertlma
Wf
i
n
and-

eerlang, naar het sclli
l'nt ter zalte van onpasseli
jkheid, van zi
jn ambtverlaten, met 1572
welk sedert FRxxcols vERnvGo isbekleed geworden (1). Ondertusschen verweltten de
moedwil en teugelloosheitl der benden van LIJXEV en soxov algemeen misnoegen, en

het dacht sommigen, dat zi
j onder hetSpaansche schrikbewin'd naauweli
jks erger behandeld warent dan thansdoor hunne bevri
jders. Den Staten ontbralt de magt,aan
deze ongel
-egeldheden perk te stellen; nogtansgelastten zj ltElwzEh KAwT en Jonkheer
,Ax vAx vl-lyivj om nevenssoxov de kri
jgszaken in Noord-ll
,pfî(I.
??# te regelcn; en
verzochten dringend den Prinsvan ovalt
je zelfherwaarts te ltomen en hetbewind op
zich tenemen (2).
lnmiddels had OR-&XJE, onverwrikt getrouw aan de zaalk, voor wellte reeds al zrjne
oederen waren opgeofferd, met verhoogden natlruk deProtestantsch-DuitscheVorsten tot
werkdadige ondersteuning zt
qner belangen aangespoord,welke hi
j betoogde,dat na den

moord te Parijs aan de Hugenooten gepleegd, ook hunne belangen,ja, die

geheel het Protestantismus geworden waren (5). Op een gegeven wenlt van defl
j solso'r
Paltzgraafaan den Aïjzl, om hulp bi
j Koningin ELIZ-tBETIIte zoeken, had hi
naar Engeland gezonden (1). Het belang dezer Vorstin, de natuurli
jke bondgenoote der Pretestanten, scheen te vorderen, ééne li
jn met den Prins te treklten.
wtxaslxonAx , de Engelsche gezant aan he@ Fra sche Hof, drong ten sterltste hierop

aan.))lndien God den Prins Tan oranje nietopgeweltthad,''schreefhi
#
#
',llom Span)'
l
c
werk te versclzaflbn,zou er reedslang bi
j ons een gevaarli
jk vuur ontstoken zi
jn.Derhalve onderschragen wi
j ons zelven,wanneer wi
j hem onderschragen,daarwi
jhetzelfde
lot te emoet gaan als hi
j. Het onderscheid alleen is, datintlien wi
j hem verlaten,
.

het eerst op hem de rampen zullen vallen, en vervolgens op ons allen, die dezelftle

godsdienst beli
jden-'' - ))zi
j, die het we1 met de Koningin meenen, oortleelen
op grond der bewi
jzen, welke HareXajesteit onlangsvan den kwaden wil des Konings van Spanje ontvangen heeft, dat de goede staatkunde meer moet overhellen,

(1):0R,Ilist.d.z
Vcflpr/. 00rl.D.1.B.Y1.b1.413. IIOOFT,Nederl.llist.B.#11.b1.283.
'
wAGENAAR,Beschr.t?
.Amsterd. St. 1.B.Vlll.b1.326.

(2)n0n,Ilist.d.Akderl.pprf.D.1.B.V1.b1.413.
(3)Archivesdela Maison #'orange,T.111.p.507,508. T.lV.p.4,5.
(4)Archivesdela J'
fcgpizd,pra?wc,T.1V.p.5. Supplebnentcz/a Arcbives,p.134.
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1568- om den Prins te ondersteunen, dan te ontmoedigen.''
))Mranneer de zaalk der
1576
. . ..jlaar ju gevaar-'''
Nederlanden mislukt, zi
ln wi
g bli
lk
))sinds de komst van Hare Xa--

'

.1esteitt0tden troon,is erniets voorgekomen,z0o ik mi
j nietvergis,waarin zi
j meer
deelmoetnemen,dan in hetlotvan den Prinsvan oranje.Ntzdeze zich in buitscltlfr??# heeft teruggetrokk-en,zalde Hertog van Albaniet nalaten, zi
jn geliefd en reeds
lang gelkoesterd plan tegen Engeland ten uitvoer te leggen. De Koningin moet zich
)1u niet langer stilhouden.'' En inderdaad, intlien de Prins bezweelt, moest ELIZABETU

vreezen, datAIZBA,die reedsmetden Hertog van Apr/bl/cverstandhouding onderhield,
de listen en lagen der ovlsEx in Scltolland, of de pogingen der Pausgezinden in E nge-

land zou ondersteunen. W aarom zij in deze hagclzelijke oogenblikken den Nederlandc4 hare hulp weigerde, en zelfs in dit opzigt niets te hopen overliet, onbekend.
Vrerd misschien hare gehecl4tlteid aan de zaalt van het Protestantismus opgewogen door

den afkeer, eenen gewapenden tegenstand aan te moedigeu, van wellken zi
j den aard
en de beweegreden nietalti
jd genoeg naarwaarde schatte,hetgeen zi
j zicllte laatbelklaagd lleeft? Hoe hetzi
j, XLIZABETU llandelde altlzans opregterdan verre de meeste
t
gvprige van 'sPrinsen bolldgenoeten,tlie veelbcloofden en weinig nalkwamen (1).
Om zoo welzi
jn eigen verlangen alstlatderStaten te bevredigen en aan den drang
fler omstandiglleden te gehoerzamen, begaf t1e Prins zich naar Ilbllaltd. ))De harten
en gemoederen waren er zoo vcrslagen en verflaauwd, dat meest al de voornaamsten,
die ziclz met de zaken gemoeid haddcn, in beraad stonden, om methunne tilbare

llave ten lande weder uit te vlugten (2).'' Slechtsdoor zi
jne bedienden en een zes20v. tistal ruiters verzeld. verliet oawxzz buitscltlaltd en lkwam te Zw0l. Daar de toegan'
S
'
Yjll- *7
'
.
.
Inaand gen te land naar Ilblland door de Spawaarden afgesloten waren, vertrok lzi
g uit ham1572 pe1tnaarEltlêltuizen met eenige galei
rEltBulsltEs gezolll'en,hem uit die stad onder Pzz,
'

den,en werdhiermetbuitengewone vreugde ontvangen.Hi
j vertoefde er eenigedagen,
liet er schepen ten oorlog uitrusten en een bolwerk opwerpen, hetwellt de burgers in

zoo weinig ti
jdsvoltooiden,dathct seclert kk'illigenberg genoemd werd.Nadatde Prins
ondersclzeidene andere steden bezochten den inwoners m oed llad ingeboezemd, ))zoo-

dat de flaauwhartigsten zelfs niet meer aan gevaren dachten,'' begaf hi
j zich naar
llaarlent,alwaarlai
j de Staten van I.
lblland beschreven had.Hier hield men hem wor
))in wellk groot gevaar men zich uit liefde en trouw te hemwaarts begeven had, en

hoe weinig Ilolland xermogttegen zulk een magtigen vi
jand alsde llertog van Alba.

(1)GROEX v. PIIySTEItER,in de hvchives de Ia#tlz
'
dpzl#'orangc. T.15r. p.XY XXXYI
,
#
XL1l XLIY.7 9.

(2):0R,Ilist.d.Arc#(
?rl.0œ.l.D.1.B.Y1.bl.414.
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weshalve men van hem verzocht, eenige opening te willen geven van de middelen 156
jw&:-

ter redding, die hi
j reeds in de hand,of ten minste op het oog mogt hebben.''
Hetantwoordllierop van den Prins, wellksbi
jzonderbeden ecâternergens zi
jn vermeld,
stelde de Staten derwi
jze tevreden, dat zt
j verklaarden, hunne hoop aan de zi
jne te
hechten,en methem allesop hetspeltewillen zetten. Bi
j hunnen rade,herstelde hi
j
hetHof van Rblland en de Rekenkamer in den #clg, die eerlang ter zake van het

beleg van Ilaarlem , naar belp verlegd werden, werwaarts zich ook de Prins begeven had (1). Om dien tl
jd vaardigde hi
j, op zjn naam , onderscheidene bevelen
uit, betreffende het kri
jgswezen zoo te water alste land, de munt, het opschri
jven
van vl
jandeli
jke en geesteli
jke goederen,hetafschaFen van eenigeen hetinvoeren van
andere imposten. Hi
j verbood allen handelmetden vi
jand en den uitvoer van levensmiddelen.Den leenmannen gelastte hi
j aan hem ,als Stadltouder-Generaal,aan'sLands
Staten en de Gemeene Zake, op verbeurte van hun leen, den eed van getrouwlleid

af te leggen; ))want,'' besluit de Prins, ))oltseintelttie ende begeevte .
sktlc/.
;.
$'is (2).''
ORA>JE noemtzich hier Stadltouder-Generaal, ))een bli
jk,''zegt BILOEROIJK,))dat llij
niet op Ilblland alleen zag in dit bevel, maar op de geheele ronding, die hi
j O1n
Ilblland vergatlcrde,en waartoe reeds Geldersche, Overi
jsselsche en Friesche plaatsen,
zoowel als Zeeuwsche en Stichtsche belzoorden. Dit(?)had nog geene gemeene Regering,geen Staten-Generaal,geen Unie,en daarom had hi
j een woord noodig'tgeen
op allengeli
jkeli
jlk en allente zamen sloeg, en deze naam wasde Gemeene-zal;e,het
Gemeene-beste. Niemand dachtom gemeeltebest(republiekl.'' ))Hetverdientopmerking,'' gaat hi
j voort, ))dat ORAXJE dit alles deed op zi
jn eigen naam ; 'tkon niet
anders; de Staten van Ilblland,al hadden zi
j toen eenig (ander? ofmeer?) gezag
gehad, (dan 'tgeen hi
j hun precavio gegeven had),konden nietbevelen buiten 1101land, en dusnietwattlie Gemeene-zake,waarvan hi
j zich Stqdltouder-Genevaalstelde,
aanging (5).', Uit 'sprinsen gedrag in dezen is niet aftenemen,dathi
jzlesals
Graafbestierde,geli
jk wAI4EXA&R meent (4). Hi
jhandelde slechtsalsgrafelljlêStadAputfer, welke den afwezigen Landsheer vertegenwoordigde. Onderscheidene Stadhouders vôôr hem waren geWoon, nu en dan de bevelschriften op eigen naam te laten

(1)Areltivesdela Jfcïdpn d'orange,T.1Y.p.5,6,22.CorrespondancedepIIIs1Pl'R 11,T.11.
p. 295. AOR, Ilist. d.Nederl. 00rl. 9. 1. B.VI.bl.413,414. HOOFT,Nederl.#ïd/.B.V1l.
bl.284.

(2)ResolutiënvanIlolland,aangehaald bj wAG:SAAR,l).V1.bl.397,398.
(3)Gesclt.d.Yaderl.D.YI.bl.151.
(4)Yaderl.llist.D.VI.b1.398.
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1568- uitgaan cn te willen en tebegeerett,datzi
j onvevbrekoltjk zouden pc/ètlt/f
ïczlworden;
1576 woorden , welke de aangehaalde van den Prins: ))want pzlé': intentie ende begeerte
szélcks f.
s', volkomen

opwegen en meer dan eene eeuw ouderzi
jn (1). Metoverleg
tler Staten steldehi
jin hetbegin desvolgendenjaarseen Raad aan,om nevenshem
de zalten vanstaat en oorlog te besturen. Deze Raad bestond uit negen leden :Jonkh.
JAKOB VAN DER DOES, X r. PAULUS BUIS, X r. PIETER W ASTEELy JAKOB MUIS, HENDRIK
ocls'r , w ILLEM zAx RElEhszoox , Xr. JAN JAKOBSZOON,X r.SEBASTI
AAN LOSENjXr. LIE-

vsx KEERSESIAKER, en twee geheimschri
jvers, AxToxlE oExzz'
rs en HEXDRIK vAp I>Eh'i
j waren geheuden alle dagen, uitgezonderd des zondagsen donderdags, te
vergaderen van acht tot elf ure des morgens, en van drie tot zes ure na den middag,

en voortste allen uren en ti
jden a1s de Prins begeerde ofde drang derzaken zulks
vorderde. Al hunne vonnissen, lastgevingen, bevelen en geboden zouden dezelfde
kracht hebben, alsof zi
j door den Prins zelven gegeven waren (2). Deimpostop
een grootdeellevensbehoeften werd door de Staten, onder bekrachtiging van den Prins,

afgesclzaft,maardaartegen,ter bestri
jding der oorlogslkosten,de belasting der gelei-en
verlofgelden (convooien en licenten) ingesteld (5). De naam des Konings werd op
nieuw aan het hoofd derbevelschriften gebruiktmetbi
jvoeging: ))ter advies11czlden
Prinsevan Oranje,alsS/c#/lpzft/cr,envan denAJ#cnevenshem 11Jc.
scz?#:(1). Hierin
)
)
OI
t
&
X
J
E
ge
br
ui
kt
e
a
l
s
'
s
Konings Stadllouis geene ongeri
jmdheid oftegensti
jdigheid.
der 'sKonings naam in alles; maar de eed aan hem als Stadltouder-Generaal enz.kon

niet op 'sKonings naam bevolen worden, om dathi
j wel'sKonings Stadhouder over
Ilblland, Zeeland en Utrecltt,maar niet 's A-pClfzlp.
s Stadltouder-Generaal was over de

Gemeene Zake, dat

deassociatie dersteden enArptlfzlcfczltegen ALBA (59.'' W at

nu het gebruik van 's'
K onings naam betreft, m en maakte geene zwarigheid zich daar-

van te bedienen zelfsin ordonnantiën, die li
jnregtaanliepen tegen de bevelen desKonings zelven (6). Het was eene wi
jze staatkunde in den Prins, en vooral, metbetrekking tot buitenlandscheXogendheden, van gewigt, steeds te beweren,ofschoon ook
de gewesten in vollen opstand tegen denKoning waren,dat men alleen streed tegen de

(1)v.wIJN op wAGENAAR,St.VI.bl.104.
(2)a0It,Ilist.d.Nederl.0prl.9.1.B.V1.bl.450.
(3)wAGENAAR,D.Vl.bl.398-400.
(4)Resolutiën t/c4 Ilblland,aangehaald bi
jwAGE:&AA,D.Yl.b1.398,3X (5):ILoERpIzx,D.VI.bl.152.
(6)GROTII Annal.Lib.ll.p.40,41.

DES VAD ERLANDS.

êwi
ngelandl
j der Spanjaarden, en totbehoud van den wettigen regeringsvorm ,op wel-11557
686k
en zi
jinbreuk maakten (1).
Het overgaan van Bevgen in ffczlcgpttttczl en der Prinsgezinde Zuid-Nederlandsche

steden veroorloofde den Hertog van Alba,alzi
jne stri
jdkraclzten tegen de Noordelt
jke
gewesten te rigten. Hl
j begaf zich metMEDIXA cEx,zen hetgeheele leger over MaastriclttnaarNijmegen,om van daaruitdek-ri
jgsbewegingen teregelen. Dowl'ltxrbzltxx.
werd het beleg van Zutpken opgedragen. Terwi
jl hi
j te boesburg vi
jfofzesdagen
stil hield, om zi
jn geschut af te wachten,verkende hi
j intusschen'Zutplten en oordeelde, dat die stad van den kant der Deventerpoort moest bescàoten worden ,ofsclto.
on

zi
j aldaar het sterkste was,en men,t0tdateinde,een omtrek van vi
jf mi
jlen moest
maken; maar van de andere zi
jden zou men hetgeschutop een oneFen en moerassigen grond moeten planten. Eerlang werd de stad,waat de bezetting en burgeri
j hetSl
12v.
agtm.
onderling oneens waren, derwi
jze ingesloten, dat niemand er uit ontk-omen konde; 15;z
en uzEltoy:s ontving bevel, met zi
jne afdeeling, die zi
jns broeders en van den
Graaf van E berstein over de Ilssel te treltlten en drie stukken geschut uit Arnhem te

ontbieden, om een ravelt
jn in te pemen, wellt de vi
janden met twee honderd man
op de brug bezethielden. Den volgenden nachtwerden op de batterl
j zeventien stukken geplant, die sinds het aanbreken van den dag met zulk een levendig en welgerigt vuur tegen de muren speelden, da:men 'sanderendaags,omtrentden middag,storm 16v.
konde loopen. Een weinig te voren hadden de belegerden zich van een huis tusschen Slagtm.

de opllaalbrug en lzetraveli
jn der pnort,overdegracht,inwelkezjsluizenhadden om
hetland onderwater te zetten,meester gemaakt. De Spanjaarden drongen door de geschotene bres en over de muren de stad in, zonder veel tegenstand te ontmoeten.
De bezetting bestond ook slechts uit .zeven honderd man met vier veldstukjes, van
welke twee gesprongen waren. Naar bevel van ALBA, niemand te sparen en Zutphen
aan de vlammen ten prooi te geven, werden de Nassauschen en een groot gedeelte

der burgeri
j vermoord, anderen de Iq
hsel ingejaagd, eenigen naakt de poort uigedreven, en de Terdedigers van het raveli
jn, welk insgeli
jl
ts was bemagtigd, aan de
beenen opgehangen. Onder het moprden en vrouwenschenden, werd de stad geplun-

derd en aan achthoeken in brand gestokcn. Behalve de bezetting waren vl
jf honderd
burgers op dien dag omgelkomen. Degenen, welke het bloedbad ontsnapten, moesten

hun leven tegen hoog losgeld koopen, waarvan de Geestelt
jken zelfs niet uitgesloten
werden (2).
(1)v.coavlx wlsasslrzxv,de Tachtigj.0e/.9.ll.b1.60.
(2) Correspondance de pull-lpps 11,T.ll.p.286,288,290 295. hrcltives de la Jf/ziztk/l
4,(lv nge, T. lY. p. 22, 27- 29. v. nAsssl,
'
r, Stulik. v. #.Yadg l. Ilist.D. II.bl. 201 206,

11 DEEL. 5 STrx.
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De Prinsvan oranje bevroedde welken kwaden indrult de valder stad Zutplten,die

1576 zich te regt belklaagde, dat niets tot haar ontzet beproef(j o.as, in Ijetalgemeen moest

n3alten,en de heillooze gevolgen,welke daaruitinzonderheidvoorIlbllaîtd zouden voort-

vloei
jen.lli
jvaardigdeterstond alom brievenaf,om deverslagenegemoederenoptebeuren
en t0tstandvastigheid aan te manen,was dag en nachtwerltzaam t0thetbi
jeenbrengen
eener uitgezoclzte kri
jgsmagt, en besloot zelf naar ovovl
jssel te trekken, om daar
dcn geheelen W inter den Hertog bezig te houden en hem alzoo van Ilblland af te

Avenden. Reedshad hi
j veertig vaandelskri
jgsvolltbi
jeen, en zou binnen drie ofvier
dagen zich op marsch begeven,toen het berigt, dat de Graafvan den Wcrg,zi
jn bevelhebber in Gelderland en over'
ùssel,met gemalin,kinderen en palkkaadje uit KamAc?zen naarDuitscltland gevlugtwas,zijn plan veri
jdelde. Trouwens,van dezen man
was niets anderste wachtcn, ofschoon hi
j weinig dagen te voren verzekerd had, den
vi
jand moedig te zullen wederstaan. Immers))zonderbeleid,zonder overleg,liethi
j de
steden onversterkt,den voorraad onbesteld,de schattingen ongehandhaafd,zi
jnesoldaten
onbetaald, burgers en boeren door hen uitteeren, en genoegzaam alle zaken aan het
l0t over: en was zoo verzonlten in achtelooslzeid, dat menigmaal de wachtmeester het

woord van de Gravin moest halen-'' Op zi
jne vlugtwertlhi
j in W estfalen door zi
jn
cigen gevolg van alles beroofd, en zi
jne gemalin MARIA van Act
st
yc?
,
l, de zuster van
den Prinsvan orahje,moestals eene dienstmaagd verkleed,in een dorp achterbli
jven,
waar zi
j van tweelingen beviel. 'sGraven trouwlooze lafhartiglleitl werkte besmetteli
jk
op het kri
jgsvolk, dat terstond, alsof het reeds door den vi
jand vervolgd werd, de
vlugtkoos. Zwol,Kampen, ffcr#cr-k
l
,
jIc, ffc//cm en Elburg onderwierpen zich vri
jwillig en werden in genade aangenonaen. Lochem en Doesburg hadden reeds vôör het
beleg van Zut
plten, .
spaansclle bezetting ontvangen. Bommel was nOg de eenige stad

in Gelderland,welkeoaAxzz'szi
jde hield (1).
De schoone verwachting, welke men van Friesland koesterde,waar zich onlangs nog

213,221. MEsooGz, Ilist. d. 1. g. de Fl. Liv. Ylll.p.182 184 vcrso. CAMPANA, della gttcrrc
di Fïcpclrc, T.1.p.97, 98. :ENTIVOGLIO,Nederl.Il'
ist.b1.158. I,E PETIT, Chron. de 11011. T. 11.
Iziv.X.p.237. cuwppuvs, Ilist. :t/zl. #.1.g. de Fl.Liv.111.p. 137.l)c Ttssls, Comment. Lib. 1.
p. 164. MEvasll Rer. #cf. Lib. 111. p. 186. IlwnAErs, Annal.Brab. T.111.p. 145. Bt)R,H'
ist.
d.Nederl. pprl. D. 1. B. Vl. b1. 414, 415. v. METEREN,Ilist.d. Nederl. pprl.B.lV. bl.85.
noop'
r, Nederl. Hist. B.Vll.b1.284, 285. sslcnrnxllons'
r, Gelders. Gcdc/t.B.XIV.bl. 524.

(1)correspondancedeplllslppz 11,T.lI.p.296,297,3œ. Archive,
qdela Jfcf:p',d'orange,
T. 1V.p.25, 27 ,28. MExoocTl,Ilist. d. 1. g.de Fl. tiv. VllI.p.180, 181. :0R, Ilist. d. Aederl..0orl. D. 1.B. VI. b1.415. HOOFT, Nederl. #f:f.B. Vll.bl.285. slzlcHTssHoKs'
r, Geld.
t2cyc//.B.XlY. bl.524. Rlvll Davottr. Illust.Lib.lV.475.
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alles liet aanzien,dat Leeuwarden en Karlingen, even als Franeker, Bolsward, sta- 568.
1:76
voren, boklêum en 1J1st, zich voor den Prins zouden verklaren,werd insgeli
lks te
.

leurgesteld (1). Graaf zoosT valts'
c/lptlttlczlôt/rp was door oltAxzz totLuitenantt2c-He
19rfvst.neraalen Gput/crzlctfr van datgewestaangesteld, en metachtvaandelsDuitsch kri
jgs-maand
volk derwaarts gezonden. Hi
jhad zi
jn verbli
jfte Franelçev gekozen en er een Hnf 1572
opgerigt, geli
jk aan datteLeeuwavdelt, opdat aan de Prinsgezinde Friesche steden
dc gewone regtsvordering niet zou ontbreken. De uitgestrelkte lastbrief, welke hem

gegeven was, had den nai
jver des Heeren vAx Baowxuohs'
r, een Nederlander van geboorte en vroeger dan de Graaf in Friesland gelkom en, om van 'sPrinsen wege het

kri
jgsbewind te voeren, in hooge mate opgewekt. De botsing,welke ltieruittusschen
hen ontsproot, moest te m eer de algemeene bel= gen krenlken, daar m en een

knjgsman van die belkwaamheden als OE RoBLEs en welgeoefende soldaten te bestrjden had. ScHovwExBcho was daarenboven geenszins berekend voer de taak hem toevertrouwd. Het ontbrak lzem ten eenenmale aan die geestkracht en standvastigheid,

welke hetbestuur over Frieslaltd in ditlzagclleli
jlk ti
jdsgewricht vorderde. De landzaten waren ten prooiaan den moedwil zi
jner tuchtelooze benden,terwi
jlhi
j zelf door
knevelari
jen en het afpersen van zware schattingen zich verri
jkte. De lzaaten verbittering des volks, welke lzi
j zich hierdoor verwekte, openbaarden zich in een aanslag
tegen zi
jn leven te Franeker, die echter mislulkte; waarop vele burgersuitde stad
gebannen werden, en hi
j ziclz op Sjaal-demastins met een talri
jke li
jfwachtversterk-te.
Bi
j zoo veelspanning en verdeeldlzeid, welke de walkkere I)E ROBLESzich ten nutte
maakte, moesten 'sPrinsen zaken in Fviesland verachteren. De stad Stavoren was wel

in hetbezitderomwentelingsgezinden,maarhetkasteelnog in datder Spanjaardenen
werd belegerd. DE RoBLEs zond uitLeeuwavdelteene kri
jgsbende totontzet,en zoodra
zi
naderdwas,deed (
1e bezetting een uitval op debelegeraars,dienu van voren en van
ti
F ge
achteren aangetast, zich op de vlugt begaven en al llun geschut,uit Franeker,xvzleci-

en Bolswardgezonden,achterlieten. De overwinnaarsrigtten in de stad een vreesseltjk
bloedbad aan, plunderden de huizen en staken laet grootste gedeelte er van in brand.

Een zelfde l0t wachtte bolclcum. De Spanjaarden lladden hier den toren ingehouden,
en verdedigden zich daaruit dapperli
jk. Op lzet berigt, dat nz xorus zich uitrustte
om hen te ontzetten, zond slppz scllElurExx in der i
jlnaar Franeker om hulp, dewi
jl
hi
j slechts dertig soldaten had en op de huislieden,die ziclain de stad bevonden,niet
konde vertrouwen. lntussclzen versterlkte hi
j de muren z0o gned mogeli
jlt, waarin de
burgeri
j,zoo vrouwen en lkinderen als mannen,zich voli
jverig betoonde,en de teedere
kulme zelfs de ma nen aanspoorde totvolharding en kloekmoedigheid. De ti
jding,dat

(1)Arcltivesdela Jfcfy/n d'Orcnpe,T.1Y.p.50
:9 *
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1,
568- onderbevelvan den W atergeus zonztx BowoA envan SIKK.
E'
rxzssExs hulp in aantogtwas,
1576 verlevendigde aller hoop en moed. De burgers stelden zich dan ook manneli
l.lt te weer.

toen de vi
jand 'sanderendaagg voor de stad verscheen,en noodzaakten hem te wi
jlten;
maar de huislieden, welke eene der poorten bewaakten,meer om hun eigen behoud
dan om hun eed en de stad bekommerd, namen de vlugt en lieten de poort open

staan. De Spanjaarden, eene bende W alen van oz Rosyuss, hiervan doareen teelten
van hunne spitsbroeders op den toren verwittigd, rukken weder op de veste aan, werpen de burgers, die nog tegenstand bieden, overheop en stormen naar binnen. Xan-

nen, vrouwen,ltinderen,gri
jsaards, alles valtonderhun moordend zwaard. Zieken
en kraamvrouwen met hare zuigelingen aan de borst worden van de legersteden en uit

de huizen gesleeptofgejaagd en omgebragt;hetbloed vloeitlangsde straten in de Ee.
20 v. Ei
ndelt
jlt geeft nz RoByuEs last het moorden te staken, maar nu wordt de stad geHerfst-plunderd en in brand gestok-en. De ongelukkigen, die zich op zolders, daken, in de
maand
1572 gooten en elders verborgen hadden , door den rook en de vlammen vervolgd, sprin-

gen naar beneden en worden afgemaakt. Xet buit beladen verlieten de W alen het

bmndende Doltlcum ,waar xoxTzov methonderd vi
jftig man in bezettingachterbleef.
BoxoA en TxzssEws,welke,in stede van onmiddelli
jlt het ontzetder stad te beproeven,
zich desnachts in de nabi
jheid gelegerd hadden,bespeurden te laathunne dwaling en
traagheid; doch pogende te herstellen watzi
j konden, vielen zj, een half uurvan
s
l
oe
Delêlium,op de aftreklkendevijanden aan, gen een gedeelte er van dood, de overigen op de vlugt en ontnamen hun den roof.
lntusschen bragten sclorw ExBrRo op Ilettenlastins en Baou uoRs'
r op h ngemastins

te Bolsward den tijd nutteloos door. DE RoBr
uEsbeproefde een aanslag op Franeker,
welke mislulkte. Om çchter de statlin heto0g te houden, bezette hi
j de omliggende
kloosters met '
W alen, welke er, geli
jk alom , den grootsten moedwil bedreven. HSJ'
trachtte insgeli
jksBolswavd te vcrrassen,maar bl
j Maklêum ontmoetten zi
jneW alen zes
honderd man,doorscHocwEa vRo afgezonden, waarop zi
j terugtroklten, doch eerlang
wederlteerden, eenigen roofpleegden, en twee schepen metsteenen geladenin de haven

van Makkum lieten zinken. Vruchtelooshield scllovwzxBlmo bi
j oxAxzE, d'
ie zich te
ffppmlbevond,om onderstand aan. Zi
jne bevelen werden door de soldaten nietgeëerbiedigd, die, op aanhitsing der bevelhebbers, naar men meent, hunne achterstilige

soldj eischten en Bolsward metplundering bedreigden. Xetmoeite gelukte hethem ,
vier van de acht vaandels, welke aldaar lagen, naar Dronvjjp te verplaatsen. Hier,
zonder tucht en opzigt, zich aan alle ongebondenheden overgevende, werden zi
j door
de V'aalsche bezetting van Berlikum des nachts overvallen en geslagen. De vlugtenden, welken de dappere TzAxzrlxx AxnRlxoA te vergeefs hun pligt herinnerde, weken
naar Bolsward, doch werden niet binnengelaten, en trokken roovende en vernielende

naar de Kuinder. Xiddelerwi
jl plunderde en verwoestte Baov uoRsT de abdj olde-

D E S V A D E R L A X D S.

klooster,zoo we1om zi
jn volk metden buittevreden te stellen,alsom te voorltomen,11
55
67
86
datde wjand er zich in nestelde. ScuorwExBrRo behaalde een voardeelbi
j hetklooster Eenjum op de W alen, en sloeg,meenende dat zt
j vertrolkken waren, onbezorgllW25i
jv.
den weg in naar ltetBildt, maar werd op den terugtogt door hen overvallen, en lietmaand
n-

de eer der overwinning op dezelfde plaats,waar hi
j die ontvangen had.
Uit hoofde van de vroeg invallende scherpe vorst, werden de soldaten, welke door
het land verspreid lagen, in de steden getroklten, en alle krachten ingespannen om
de stadsgrachten, uit vrees voor de aanslagen van nz aoByaEs, open te houden. scHorw En vRo bevond zich in den neteligsten toestand, te meer daar de vlugt van den

Graaf van den Berg hem alle uitzigt op hulp van oRAxzz beroofde. Ofschoon zjngezag en invloed dagelt
jks verminderden, bevroedden echterdePrinsgezindeFriezen te
welhetgevaarwaarin zi
j verkeerden,om nietaan zi
jn lastte gehoorzamenvanhetlandvolk te wapenen en hem eene aanzienli
jke som te verschaFen. Hierop trok hi
j met
zes vaandels knechtcn uit Franeker naar Makkum , om er in der haast eene nieuwe

verschansing op te werpen,maarhetwerk wasnaauweli
jksbegonnen,toen hi
j in het
geheim met het ontvangen geld de wi
jlt nam naar W estfalen. Zi
jne schandelt
jlte
vlugtbragtFriesland geheelaan de Spaansche zi
jde. DE RoBxzzs omlegerde terstont
l
Makkum , en bedreigde Bolsward m et het l0t van M ecltelen en Zut
plten, indien het

zich niet overgaf. Door vrees vermand,verlietde bevelhebber BltowKuoRs'
r met zi
jn
volk en een goed deel burgcrs de stad, tlie op zware voorwaarden genade verkreeg

en mettweehonderd W alen bezetwerd. Zesduizend Nassauschen,welke bi
j Stavoren
nietbehoorlt
jlt verschanstlagen, werden door Dz RoBrzs overvallen, tWeeduizend van
hen verslagen en acht honderd gevangen genomen. Op de mare dezer nederlaag,

verlietde bezctting de schans bi
j Makkum , en Sneek onderwierp zich aan den Spanjaard, welke der stad vergiFenis schonk, daar zt
j hem BRoxKlxoRs'
r had uitgeleverd.
Franeker,waar de Roomschgezinden de Geuzen ter stad uitdreven, werd in genade

aangenomen. DE Rosluzsmaakte voortsvan de harde vorsten lleti
js gebruik,om naar
onderscheidene plaatsen kri
jgsvolk te zenden, en allesnaar zi
jnen wilte regelen. De
afgevallene steden m oesten hare wallen slechten, en over geheel Friesland werden vier
stuivers OP de Floreenrente tot onderhoud van hetDuitsche krl
jgsvolk omgeslagen (1).
Dow >'REDERIK, meester van de Veluwe,stond de weg naar Ilblland open, daar ook

Amerslbert,welk hem eenigen weérstand kpn geboden hebben,door de bezetting was

(1)xcapocg,Ilist.d.la gtterre de Fl.Liv.V1I1.p.180,181. B0R,Ilist.d.Nederl.oprl.
l). 1. B. Yl. b.
l. 416. v. XETEREX, Hist. #c A'
ederl. 00rl. B. IY. bl. 85. wlxsEMlrs, Chron. 1
?.
7?Jc.
îl. B. XYll. bl.569 575. scloTAzlis,Fr.Ilist.B.XXI.b1.765- 770. Chartr b.tJ.Yriesl.
D.111.bl.892- 917.
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1s(
o- verlaten,en den Graafvan Bossu met een vaandelvoetvolk lzad ingenomen. Hi
jbesloot
1576 derhalve, en wcrd er door de Amsterdammers toe aangespoord, regtstreeksnaarI.
lbllaltd

te treklten, en rulkte door de '
l'
xc/t/k
z
'
t
?c over Amet-slbort Op Naarden aan. Hier lagen
tx xarlsBElovx, een geweslechts honderd twintig man Duitschers onder bevel van zoen Priester. De onlangs verkozen Regering, die grootendeels uit Hervormdenbestond,

beeldde zich in, dat de Spanjaarden niet aan Naarden zouden denken,zonder zich
eerst van Buren, den sleutel, a1s 'tware, van den Il%jlt, meester gemaaktte hebben. Toen derhalve Bossc honderd ruiters veor de poort zond, ona de stad, zoo in

zi
jnen als in 'sKonings naam op te eisclaen,washet antwoord,))datmen haar voor
den Koning en den Prins dacht te houden.'' lntusschen werden gemagtigden afgevaardigd, om van BARTHOLO Ew'
rExs, in de Bonde Veenen niet verre van de stad
gelegerd, en van soxov en LAztltus MI/LIZ
ER, in W est-Friesland en W aterland,

ondersteuning te verzoeken. Doch de onwil van het kri
jgsvolk wegens wabetaling
was, naar Exr
rjxs getuigenis, de oorzaalt dat men alleen goede beloften, geene

dadeli
jke hulp geven lkonde. De bezetting trachtte nu de stad te verlaten, doch werd
lzierin door de Regering en de burgers verhinderd, die voorts de poort met mest
vulden; sleclzts eenige ruiters ontsnapten. Xaar op hetberigt, dat oox rlty:o>rltzx m et
de geheele ltrl
jgsmagt in aantogt WaS, ontzonk allen de moed. De Burgem eester
XAARTEX LAvltrxszoox en de Schepen GERRIT I'ZETER AxhTszoox, naar den Spaanschen

Opperbevelhebber, wien zi
j te Amerstbort aantroFen, gezonden om gcnade voor de
stad te verwerven, werden niet ten gehoore toegelaten, maar gelast het leger onder
hoxsRo tot voor de poort xan Naarden te volgen en aldaar bescheid af te wachten. XAARTEN LAURENSZOON, iets ergs vermoedende, maaltte zich weg door de
30v. vlugt; maar axaTszoox bleef zi
,
jn pligt getrouw. Tegen den middag versclzeen de

Sl
lt
1a0
7m.
2 voorhoede dçsspaanschen legers in het gezigt der stad, welke terstond van alle zi
jden
berend en ingesloten werd. FREOERIK vAx xlzEvzl,'
r JoBszoow, vaandrig der bezetting,
Ee
n
be
s
chonl
t
e
n
s
o
l
d
aa
t
rulkte hem llet vaandeluit de hanstond dat pas op de veste.
den en slingerde er mede op de borstweri
ng,docllwerd dadeli
jlk door een vi
jandeli
jken

kogelneergeschoten. Voortshield men schutgevaarte met den vi
jand t0t laat in den
avond. Middelerwi
jlhad nox I?R>LIIERII
C zich te Laagbussem gelegerd, alwaar AtltTszoox, door tusschenkomst van Pivyucs vAx Loo, gehoor verlkreeg bi
j den Graaf
van Bossu. Op diens vraag: )
)PJdie van binnen zfc/z der ôclcf/fzlg Iêtri
jtgemaal;t
ee
n
e
n
ande
r
ma
a
l
,
o
o
l
t
me
t
ee
de
,
dat
/
?
,
ï
j
'
t
é
/
t
z
c
r
t?ppr Itield,
haddelt.
> antwoordde lli
j
.

dewijl d'
it al bepaald '
t'
t
lc.
s,rldr Fzïp'de stad rerliet. VAx Loo echter verklaarde,dat
léaarden nog bezet was, en de Graaf wilde nu niet langer den Schepen tewoord staan ,
doch gunde hem geleide tot onder de stad, metlast den volgendfln morgen een genoeg-

W
1 inY.
zaam getalgemagtigden naarhetlegerte zenden,om op plegtige wi
jze genade teverterm.zoeken. Op den aangewezen ti
jd begaf zich AAarszoow metnog zesandere aanzien-
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jnsche schoolLAM-15
68ljke burgers, en onderhen de geleerde Priester en RectorDder Lati
1576
BERTUS HORTENSIUS Of vAN DEN HOVE, naar Laagbussem. och een vierendeel uurs
van de stad ontmoet hen aoxzRo, die hun verzekert, dat nox FREOERIK het lot van

Naarden in zi
jnehanden gesteld heeft. Hetzi
juitschroom ofonervarenheid,enzonder
bewi
js te vorderen van hetgeen hj zeide, vallcn zi
j hem te voet en bieden hem de
sleutels der stad aan. Hi
j weigert die aan te nemen; bi
j de poortmoesten zehem
geleverd worden, daar zou men verstaan, welke genade er te wachten was. Dit

geschiedde. RoMERo belooft eindeli
jk,op hun dringend smeeken,datde burgers noch
de bezetting aan li
lf of goed zouden beschadigd worden,indien zi
j dadeli
jk aan now
a

*

I'RZBy:RIK de stad overgaven en den Koning een nieuwen eed van getrouwheid aqegden.
Slechts aan honderd Spaa sche soldaten zou veroorloofd worden, zoo veel buit te ma*
.
ken als zi
J in eens dragen lkonden. Ter bevestiging daarvan gaf ltox>rlto de hand aan

uoRvzwslvs, en totdriemaal toe aan IIENORIK wouw , een ander gemagtjgde. Hierop

werd hi
j met acht en twintig man ter stad ingelaten, en voorts bi
j Axhr
rszoox van
stadswege ten maalti
jd ontvangen. Eerlang volgen hem nog vier honderd soldaten,
welke de burgers zich bei
jveren op het beste dat zi
j hadden te onthalen. Hun getal
wies onder de hand aan, daar de grachten bevrozen, de muren verlaten waren, en
het overklimmen niet belet werd. Toen het middagmaal geëindigd was, liet Roxzho
met de trom omslaan, dat de burgers en bezettelingen ongewapend in de Gasthuislterk,

die toen voorstadhuisdiende,moesten versclli
jnen,om den nieuwen eed van trouw aan
denKoning te zweren.Velen gehoorzamen;velen echter,denSpanjaard wantrouwende,
houden zich in hunne woningen verborgen. Terwi
jlde weerlooze menigte in de kerk
zich metbli
jde hoop koestert,treedtplotseling een Priester,die eene poosmet eenige
Spanjaarden zwi
jgend voor de deur op en neer gewandeltl had, binnen en roept
haar toe: ))denltt aan uwe ziel en bereidt u ten dood !'' Xaar hiertoe wordt

den ongelultkigen geen tl
jd vergund. Naauweli
jks is het ontzettend woord ZPSPI'
Oken, of de Spanjaarden rukken de groote poort open, leggen eenparig aan en
schieten blindelings onder hunne slagtoFers, die gillende en ltermende, doch vruchtc-

loo:, trachten te ontvlugten. Nu stuiven de Spanjaarden methet zwaard in de hand
naar binnen, en vallen als uitgehongerde wolven op hunne prooi aan. ))Het wemelen
onder elkander van eene schare, in zulk eene enge plaats zamengepaltt, het wentelen

in haar eigen of in der medeburgeren bloed, het rood- en dootlverwen vân troniën,
breken van gezigt, krimpen van leden, vlechten van vingeren , wringen van handen,

niets vermogt den Spanjaard te verteederen-'' Hi
j houwter even woedend op in, en
spaart niemand, behalve vier burgers, die onder belofte van zwaar losgeld, gekerkerd
worden. Na het pluntleren en het uitschudden der verslagenen, wordt het gebouw

in brand gestoken. De zieltogenden en de gewonden vergaan met de li
jlten in
de vlammen. Mçn rekent, dat bier vier honderd burgers met een goed getal sol-

:*-.)
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1568- daten zt
jn omgekomen en onder hen AAaTszoox, naar eenigen, door het zwaard
1576
van Roxzao zelven, wien hi
J. zoo gastvri
l. jja(j ontvangen. Het afgri
jsseli
jk tooneel
in de kerk voorspelt het 1ot, welk de stad verbeidt, waar inmiddels het geheele

vl
jandeli
jk leger is binnengerukt. De van moord- en rooflust opgewonden soldaten
dringen de woningen in, plunderen, blaken en dooden. Het verhaal der i
jsseltjkheden en gruwelen, toen gepleegd, zou men schier geloof ontzeggen, indien het

uiet door de getuigenis van geheelSpaanschgezinde schri
jvers van dien ti
jd bevestigd
werd. Van vier honderd burgers, door de vlammen uit hunne schuilhoeken ver-

jaagd, worden sommigen aan rapieren geregen, anderen met vleeschhouwers bl
jlen
aan stukken gekapt, anderen als visschen gekorven, en eenigen, die zonder wêerstand te bieden den moordenaars in handen vielen, naA t uitgeschud en in koelen
bloede voor de oogen hunner kermende echtgenooten en lkinderen doorstoken. Som-

migen strekten der bzdadigste wreedheid t0t spel, daar de Spanjaarden hen met
da trompen van het geweer elkander toestieten, en lagchende en schertsende af-

tzlaakten. Kerken noch kloosters, godshuizen noch ongewl
jde plaatsen bleven van
schenden, van schaken, van mrtelen, van moorden verschoond. Verscheidene
burgers werden in de groote kerk , zoo op het gewelf als op den toren en de
trappenj doorboord of naar beneden geworpen; anderen, gedwongen den buit naar
4e legerplaats te slepen, met kling of lkogel betaald. Een aantal vlugtelingell, ten
platten lande achterhaald, werd van alles beroofd en moedernaakt aan boomen opge-

hangen. Xen heeftstokouden van tachtig,van honderd jaren zelfs,hetbloed afgetapt
en het gulzig ingezwolgen; krapken in hunne bedden vermoord, zwangeren geschon-

den en haar de vrucht uithet li
jf gerukt, bi
j de beenen of borsten opgehangen en
dood gemarteld; metvyouwen, maagden, en meisjesvan dertien en minderjarcn den
dierli
jlken lustverzadigd. Een burger werd op de vreesseli
jkste wi
jze gepi
jnigd,om van
hem de plaats uit te vorschen, waar hi
j zi
jn geld verborgen had, en daar hi
j niets
aanwi
*
.
i
#
'
zen kondeA
.
'zi
:
.
l
#
'ne vrouw voor zi
jne oogen verltracht,toen naasthare moeder en
ltaar zuigeling aan een paalgehangen, en hi
j zelfdaarop neergesabeld. Aan HoaTExsrus
was opvoorbede eensjongenSpanjaards,eerti
jdszi
jn leerling,hetlevengeschonken,maar
hi
jmoestin zi
jn huisvi
jfpersonen zien ombrengen,en onder henzi
jneîgenzoon,wien
llet hart uit den boezem gescheurd werd. Xanhaftig verdedigde zekere smid, HIJTB.ERT
M'ILLEMSZOO> vA> oE> EIKE>,met een zwaard ip de eene en een driestal in de andere

hand,den ingang zijnerwoning. Xeer dgn een Spanjaard isonder zi
jne slagen bezweken, toen hi
j, zwaar gewond en afgemat, nederzi
jgt. Zieltogende gri
jpt hi
j in zi
jne
banden de klingen van twee Spanjaarden, welke deze terugtrekken en daardoorhem
tie vingers afsni
jtlen. Terstond doorboren zi
j den weerloozen man en spatten, onder
làonend gegri
jns, het gpdsend bloed in hetaangezigt zi
jnez dochter, welke knielenfl
om genade voor haren vader smeekte. ln alles zouden slechts zestig inwoners vart
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V 4 het 1e5?el1 g01
*0t1 hebben; veertig door de Ylugt en tsvintig voor een hoog1568-

losgeld. De Burgemeester usxoltzx.I-a.Mlpy:ltl'szoow, bi
jna ten dood toe gepi
jnigd, beloofde twee laonderd kroonen voorli
jfsbehoud;doch door dewraaltzuchten den invloed
van eenigen, wellke te voren uit tle Regering gezetwaren,werd hi
j, naar vonnisvan
nox I'REIIERIK, in zi
jne huisdeur opgellangen, het li
jlt gevierendeeld, en de stuklten
werden ter poorten uitgestoken.
Toen lzetlkri
jgsvolltde slad llatl uitgeplunderd en vcrtrokken was,kwamen deinwoFccœ het weinige, dat er van hooi of ongedorscht koorn was
ners van # ?/?
'#c?3 en J'
overgeschoten, weghalen en hunne rampzalige naburen , door het zingen van scham-

pereliedjes,beleedigen. A1sernu nietsmeerte rooven en temoordenwasovèrgebleven,
liet oox I'
REOERIX de poorlen, muren en torens door de bewoners van Gooiland, hier-

toe metgeweld gedwongela,omverhalen. Om hetschriklteli
jke schouwspelnog schrikkeli
jlter te maken, verbood lai
j niet alleen op li
jfslrafaan alde omliggende plaatsen,
cenigen burger van Naarden te herbergen, maar ook, dat binnen de stad iemand ter

aarde besteld wierd,t0tlli
j nader daarin zou voorzien hebben,zoodatdeli
jlten eenti
jd
lang t0t aas van laonden en a-oofvogelsbleven liggen. Ten slotte werd Naarden bi
jeen
vonnis, eersîden zesdenvanSlagtmaand desvolgenden jaarsuitgevaardigd,vanallezi
jnc
vri
jheden,voorregten en inltomshcn vervallen verklaard (1).
Zoo luidthetverhaalder meeste Schri
jvers, wellte wi
j geraadpleegd hebben. Doch
naarhetberigt desHertogs van Alba aan den Koning,wasdoor nox FREDERIK Naarden,
)?de schuilplaats van alle Anabaptisten,'' opgeëischt, waaraan tle inwoners niet allcen
gecn gehoor gegeven, maar zelfs de bezetting, drie honderd man sterlt, welke de stad

wilde verlaten,genootlzaaktlzadden tebli
jven. Hierop had box FREDERIK de vesteberend, eenige busscllieters te paard aan dc eene poort, Roxslto met vier honderd
man aan de andere, en ziclz zelf met het overige voetvolk aan de derde poort
geplaatst. De belegerden hadden de bolwerlten met drie vaandels bezet en lzun geschutlaten spelen, waardoor een soldaat en een sergeant gewond waren geworden,toen
het verbitterde Spaansche voetvoll
k de muren vermeesterde, de statl binnendrong,
burgers en soldaten neêrsabelde zonder dat er een enlkele ontlkwam , en daarna t1e

(1)Archivesdela Maison #'orange,T.1V.p.34. vlclullEpist.ad noppEnrM,p.719. STRADA,
de Jlt?#p Belg. Lib. V1I.P.443. cwsfpwyA ,della gllerra di Fïcp#rc, T.1.p.98,99. 'ESTIVOsL1o, Nederl. Ilist. b1. 159. I.
s PETIT, chron. de 11011. T. 1I. lziv.X.p.237. clApprl-s,Ili.
%ttM4. #. 1. g. de Fl. Liv. 111.p. 138. I)l TAssls, Comme3kt. tib.1.p. 165, 166. MEURSIIRer.
Belg. tib. 111. p. 188 194. N0R, Ilist. d.Nederl. O0rl. D.1. B.V1.b1.417 420. v.METEREx, Ilist. d. Ac#crl. 00rl. 11.1V.b1. 85, 86. v.msvp,Nedeti. Gesch.B.1.bl.9. IIOOFT,Netferl.Ilist.B. Yl1.b1.286- 291. 9OXHORN,Theatr. Urb.ffp//cpd.P.343.
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1568- plaats aan tweeofdrie hoeken in brand stak (1). Hetmeestkomthicrmede hetver1576 h
aal van xzwbozw overeen, dat woxRcARxEs en DE LA cREssowlihz door nox >'REDERXK

in lkaarden ezonden waren,om deburgersaan tekondigen, datindien zi
j zich niet
overgavcn eerhetgeschutvoordestad geplantwas,zi
jnaarverdienstezouden gestraft
worden. De burgers hadden dit aanvankeli
jk geweigerd, maar toen het geschutwas
aangevoerd, verzocht in onderhandeling te treden, waarop de genoemde Heeren tot

dateinde waten afgevaardigd. Terwi
jldeze methen devoorwaarden bepaalden,hadden
zj op de Spaansche soldaten geschoten, welke, hierover verontwaardigd, de stad bestormd,alwat hen ontmoette over de kling gejaagd,en dewoningen in brandgestoken
hadden(;).- Hetisnietwelmogelt
jlk,dezeuiteenloopendeberigtenmetelkanderovereen te brengen. W 1
j gelooven hierde meeste waarde aan hetverslag van hetgrootste
gedeelte der Schri
jvers, zoo binnen- als buitenlandsche, te moeten heclzten. Eenigen
van hcn waren ti
jdgenooten, anderen hadden hunne berigten uitden mond van ooggctuigen of dier nakomelingen; en de bi
jzonderheden, welke zi
j vermelden,worden te
naauwkeurig opgegeven, dragen te zeer den stempel der waarheid, om llier met grond
aan verdichting te denken. Het is veeleer te vermoeden , dat ALBA, om den moord

van Naavdex te regtvaardigen, getracht heeft de schuld daarvu hoofdzakell
jk op de
bewonerszelve te werpen;hetwasnietde eerstemaal, dat hi
j den Koning misleidde.
XzxoozA heeftbli
jkbaar,zoo hieralselders,'sHertogsberigten gevolgd.
Het verdelgen van Naarden werd door ALBA als eene toelatingeGods,als eene welver-

diendestrafbeschouwd,enhjverheugde zich,datzulkeeneslcchteenketterschebevolkinganderentenvoorbeeldgestrekthad(3).HetgedragderSpanjaardenvindtin BILnzRnzzK een verdediger, welke in deze huiveringweltkende gebeurtenis, voor welke de

menschheid terugbeeft,.nietsanderszietdan weêrwraak (represaille),welkedewreedNeden van xzrxzx , soxov en anderen hadden verwekt. ))De bloedbevelen, die niet in-

getroltken waren,''zegthi
j,))regtvaardigden in gemoede deSpanjaarden inhetuitdelgen
van deze Geuzen, die het vonnisvan li
jfen goed verbeurd te hebben te hunnen laste
hadden; afgri
jsselijk zi
jn wel zulke voorvallen,maarde kri
jgshoofden nietjuistzulke
monstersalshunne vi
janden hen schilderen;alsvi
janden spaartRoxEao de inwonersvan.
Naarden en houdt hun het verdrag, maar a1s Geuzen en Ketters en van den aanhang

der bond- en woordbreukige moordenaarsder weerlooze Katholi
jken in Schoonhoven en
elders,straft,moordt,blultten mishandelthi
jhen (1).'' Tegen dezezonderDnge re(1)Correspondancedepulslppx11,T.1I.p.300.
(2)Ilist.d.1.guerreJeF/.tiv.V1ll.p,184,185.
(3)Correspcdance,depulslpps 11,%.II.p.300y301.
@)Gesclt.;.Yaderl.D.VI.b1.153 154.Vul.x'
ssnoca,11
'ist.d.t'
.g.#àFl.Lit'
.#111.p.185.
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denering is aangevoerd: ))dat het niette ontkcnnen valt,

dat toen,geli
jk in alleoorlo-15
15
67
86
gen van dien aard,aan beidezi
jden gruwelen gepleegd zi
jn,maardat,wanneermen
van weerwraak spreekt, men zich ook de teregtstellingen moet herinneren, die sinds

jaren hadden plaatsgehad,en inzonderheid lletgedrag desHertogsvan Alba envanzi
jn
bloedraad;en datde Hervormden nietheteerstbegonnen waren(1).''DeJezuitsTzt-kot
oordeelt over de Spanjaarden gestrenger dan de regtzinnig-llervormde BIIUOZRBIJK.
))Het xernielen en uitmoorde'
n van Naarden,'' zegt hi
j ))was geene straf, maar eene
onmensclleli
jke wreedheid, welke zulk een haaten afkeerin Ilolland,tegen de Spanjaarden verwekte, dat men liever als wanhopigen het'uiterste wilde afwachten, dan
zich aan ALBA onderwerpen (2).', DeRoomschgezinden,hunneGeestell
jken zelfs, die
door de Spanjaarden in Mecltelen, Zutplten en Naqrden evenmin als de Onroomschen
gespaard waren, besloten nu eenparig metde Hervormden derdwingelandt
j het hoofd
tebieden (5).
Onlangshad de Gelleimschri
jver van Staat,EsvkBAx vlt&.
z'
rs,uitBrusselden Koning
aangeraden , eene algeheele vergiffenis,van welke slechts de hoofdaanlcggers der bewe-

gingen uitgeslotcn moesten worden,telatcn afkondigen.Erwas,naarzi
jn oordeel,geen
ander middel dan dit, om den opst= flin de Nederlanden te dempen , zoowel wegens
de ongunstige stemming der naburige Vorsten, als om het groot aantal gewapende

schepen,hetgeschut,dekrl
jgsàehoeften en hetzeevolk waaroverdeopstandelingen beschikkenkonden,enwelkedenKoningontbraken.Deburgerkri
jgverhinderdehetgeregeld
innen der belastingen,de onbetaald gelaten soldaten stroopten hetplatte land af, en de

benden tles Prinsen van ovanjehadden meerdan drieduizendwagensmetgeroofdevoorwerpen weggevoerd(1).DennoodlottigenstaatderNederlandenendealgemeenewanhoop
desvolksweethi
jvoornameli
jk aan deb.uitensporigheden,doordeSpaanschebendensinds
A1s tcgenhanger van nll,o>rltpllxs gevoelen ,verdient dat van 1,= PETIT eene plaats. ))Tous gens de
bierz et d'honneur,ou qui ont une goutte d'humanité au corps,aurontajamaishorreurd'
entendre et d'ouyr rememorer le sac de Naardelt; et ne voudront croire à l'avenir, que telles cruautés
puisscntm ontcr en la pensée d'un tp i se voudroit dire estre tant soit peu du naturel deshommes,
se nomm er homme,moins porter le nom de chrèstien-'' chron.de #p#. T.l1. Liv. X.P.237.

(1)cl
tosxv.PRIXSTERER,in dehvcltivesdela Jfcïdoozd'Orcklgc,T.1Y.p.27.
(2)de #c!!p Belgico,Lib.Vl1.p.443. Zoodachtmen er ook desti
jdsover in Duitschland,
Eltgelanden Frankrt
jk. Arc/lïrc:#elcMaisond'prc?wc,T.1V.p.321.Hiermedestemmen kn:
CAMPAFA,della guerra di Fiandra, T. 1. p.98 vcrso. Il
yrsl'
lvtptislo,Ned.ffïdf.bl. 160. cnAppvvs,
Ilist. 6J9;.d.1.g.de Fl.Liv.111.p.138. Ds TAssls,comment.Lib.1.p.166.

(3)B0R,Il
'ist.d.Nederl.pprl.D.1.B.VI.bl.420- n0oFT,Nederl.#ïJ'
f.B.Vll.bl'
.291.
(4)Correspondancetfepulslppl 11,T.ll.p.299.
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168- zesjarenongestraftgepleegd.))Bevelhebbersensoldaten,,'zegthi
j,)heeftmenburgerszien
576
mishandelen en ombrengen,gehuwdevrouwen en meisjesonteeren,de arme lantlbouwers
uitplunderen,en duizend andereknevelarijenen geweldenari
jenbedri
jven.Tengevolgevan
dezeongeregeldheden,vanhetstremmenvandenhandel,enhetuitwjlkenvan eenemenigte
aanzienli
jke gezinnen,staat een grootaantalhuizen en eigendommen,zoo in de steden
als op het platte lantl, onbewoond; niemand wil die huren ofkoopen als totzeerlagen
pri
js. Daarenboven heeft men de bevolking met eene gestrengheid behandeld, voorbeeldeloos in de oude en nieuwe gesclziedenis; eene ontelbare m enigte is ter dood en
totballingschap veroordeeld. Voeg hierbi
j,datde sclluldeischers derveroertleelden geen
regtop llunne vorderingen kunnen lkri
jgen,hetgeen eene algemeene lklagteverweltt.E11

dat alles,'' zegt hi
j ten slotte, )kan niemand beter weten dan ik,diesindslletbegirl

derbewegingen metdebellandeling (expedition)derli
jfstraffeli
jlkezaken belastgeweest
ben (1).'' De geldmiddelen waren in den bek-lagenswaardigsten toestand. Ondanksde
aanzienli
jke sommen, welke de Koning gezonden had,wasnaen hetSpaansch voetvolk
nog twintig mau den seldi
j sclzuldig. ALB.
&,die sindszeswelken te Nijmegen hetbetl
moest houden, drong ep nnderstand in geld en manschappen aan. Van de Staten was

thans niets te wachten; zi
j meenden ))den Koning nu den voet op den nek te kunDonker zag de Hertog de toekomst te gemoet, en hi
j vreesde voor
nieuwe vijandeli
jke invallen in de Nederlanden den aanstaanden Zomer. De Spaannen zetten.''

sche soldaten in Ilblland stierven alle aan ziekten, wel dertig of veertig W alen

dageli
jlts; en de benden, welke 5IEoIxA cElzr met zich gebragt had, waren bi
jna
alle omgekomen. ALBA zelfs lkonde over geen penning voor zicll zelven beschikken. )
)Xen heeft mi
jeli
%j lzier zes jaren met de grootste moei
lkheden laten worstelen
-j

en bi
jna van honger oml
tomen,'' betuigt hi
j aan 'sKonings Geheimschri
jver; ))ik
heb reeds meer dan driemaalhonderd duizend kroonen van mi
jn eigen vermogen verteerd sinds ik Spalq'e verliet, en heb dàâr noch l
aierietsom van televen (2).'' Naar
.

mate ALBA gehaat werd, steeg ORAXJE in de liefde des vollts. lndien de Hertog
indedaad een voorstel aan de Hollantlers gedaan heeft, hem den Prins over te leve-

ren,waardoor zi
j zich metden Koning konden verzoenen,was ditdoelten eenenmale
mislukt (5). Immers schreef hi
j aan lqups:))De Prins houdtzi
jn verbljftebelp.
Hi
j laat zich door de steden,welke,zi
jn gezag erkennen,viermaalden honderdsten
Penning betalen, en zi
j brengen hem een achtste, zeifs een derde van de waarde der
(1)correspondance depulslppl11,T.1l.p.351. Vgl. daarbi
j den brief der Bisschoppen,
p.357, 358.

(2)CorrespoltdancedeI'llll
ulpps11,T.ll.p.295,302,303,306,307,313,315(3)hrchives#ela Jfcfdpzld'Orczlpe,T.IV.p.28.
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en uitgaande lkoopmansgoederen op. Het is om razend te worden, wanneer men 1568-

ziet, wellte moeite hetUwer Majesteitltost,om van de Nederlanders eene enkele bede
te verwerven, en de mildheid opmerlkt, met wellke zi
j dezen oproerling hun leven
en goed aanbieden.'' In bordrecltt had de Prins een hoofdgeld, om zijne ruiters
te betalen, olugeslagen. Vele burgers verl
tlaarden, dat men te weinig vorderde en

zi
j eens zooveel wilden opbrengen. ALBA verhaalt voorts, dat hi
j aan een Hopman
te Bommel vergiffenis voor zichzelven en vier zi
jner vrienden, de teruggave zi
jner
goederen, ten bedrage van drie- ofvierduizend gulden rente 'sjaars, en daarenboven
eene som van twintig duizend gulden had laten aanbieden, wanneer hi
j hem deze
stad overleverde,maardat,tot zi
jne greote verbazing, de Hopman oogenblikkeli
jk den
Prins van dien voorslag kennis had gegeven (1). Hij had uitBrentettdrie- ofvierhonderd matrozen ontboden, want in Ilblland en Zeeland was niemand te vintlen,

welke den Koning te zee dienen wilde; al het scheepsvolk was bi
j de opstandelingen (Q). ORxxzs zelfroemtgrooteli
jksden goeden wilderStaten van Ilblland, die,
zonder er t0e vermaand te worden, zware lasten op zich namen , beloofden een aantal

kri
jgsvolk op hunne kosten in dienstte houden, zoo lang de nood hetvorderde, zelfs
hunne Personen aanboden, en werkeli
jk reedshetderde gedeelte derbevolking VPWQpend lladden (5). Naarwaarheid kon derhalve 'sHertogsGelleimschri
jverAxaBoaxozgetuigen, dat de Spaansche zaken zich hier in den hagclleli
jksten toestand bevonden.
))Bli
jven de Spanjaarden in deze gewesten,,' schreefhi
j naar Madrid,))dan zalde opstand voortduren;vertrekken zi
j,dan zi
jn Land en godsdienstverloren. Xen moetderhalve naar een middel tusschen deze beide uitersten omzien, hetwelk op de kwaal

kan toegepast worden. Geloof mi
j,,, voegde hi
j erbi
j, ))onsvolk is hier nog meer
veracht dan de Duivel; en de Hertog van .&.
LB& wordt door de Ketters gehaat; op het

hooren van zi
jn naam schuimbelkken zi
j van woede. Dox JAx van ppé'
/czlr'
(j/;zou hier,
met bekwayne lieden die hem ondersteunden, zeer goed aan het hoofd des bewinds

geplaatst zi
jn. Er wordt een personaadje van zeer grootaanzien en gezag gevorderd,
en zelfs na aan den Koning verwant, om een Land geli
jlkdit te besturen;wantzoodra de Nederlandersbemerken,datditniethetgevalis,zullen zi
j,hoeflegmatischandersook,hem spoedig metden voetschoppen (1).''
Hetis geenszinste verwonderen, datbi
j deze verwikkelingen FlLlpsde groote onge(1)correspondancedeplllslppz 11,T.ll.p.302,312,324.
(2)Correspondancedeplllslppz 11,T.lI.p.306.
(3)Archivesdela Jfafdpold'orange,T.1Y.p.64.
(4)Correspondanced:pnlslppx 11,T.1l.p.316--318.
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686- rustheid bekende,in welke hi
joverdentoestandderNederla3tdenverkeerde.Ili
jzag,maar
te laat,datALBA de man zi
jner lteuze,t0tdempingderberoeringen,nietmoestgeweest
zjn,dewi
jl de opstand sedert in krachten uitgebreidlaeid was toegenomen (1). Er
ontstond bli
jkbare koelheid tusschen hem en denHertog,te meerdaarAI,B&.aan ))eene
inblazing des Duivels 'sKonings denkbeeld toeschreef, de ongeloovige Turlken te be-

strjden,in plaatsvan alzjnekrachten tegen deNederlanden tewenden(2).,,Hetmis$

noegen van FILIPS werd door de brieven van XEDIXA czrx, tusschen Avien en den Landi

voogd degoedeverstandhouding ten eenenmaleverbrolkenwas,aanmerkelt
jk gevoed(3).
Hi
j beschouwde het als eene zaalt van het grootste en hoogste belang,de rustin de
Nederlanden te herstellen. Over de middelen om daartoe te geraken, was reeds ten

verleden jare doorden Geheimschri
jver corRTsvlyulzz een ontwerp den Hertog van Alba
aangeboden. In dit uitvoerig en met veel zaalkkennis opgestelde stuk, welligt uit de
pen van ORAXVELLE gevloeid, wordt vooral op zachte middelen aangedrongen, daar het

ten uiterste moei
jeli
jk,zoo nietonmogeli
jltwas,hetLand door geweld van wapenen te
bedwingen. Bovenal moest de Koning zich derwaarts begeven, om llet gevoelen van

zi
jneweinigetoegenegenheid voordeze gewesten uittewissehen.Xen moestdeGeesteli
jkcn beschermen, maar hen in teugelhouden en tot hunnen pligt vermanen;den adel

doorhof- en krl
jgsdiensten,doorambten en belooningen van de zt
jde desvolltsaftrekken
en geheelvan den Koning afhankeljk maken;debevolking zou gewonnenwordendoor
het afkondigen eener genoegzaam onbepaalde algemeene vergiFenis,het erkennen der

stedeli
jkeRegenten in hunne regten en huneenebehoorli
jlkebezoldingtoeteleggen,door
hethandhaven van de vrt
jheden en voorregten desvolks,het verleenen eener gepaste
regtsbe& eling, en het weder invoeren der oude volltsvermaken, die onder KARZL V .
Cn nOg meer ontler.vlxulps, geschorst waren, hetgeen de m enigte wrevelig en oproerig

gemaakthad (1). Hetwasdenltell
jk op lastdesKonings,tlatdeHeerl)EcutxpAgn ,
een brocder van (mtwvzrlzz, thans een vertnog opstelde,waarin h1
j de oorzalten der
beroeringen en de middelen tot herstel ontwiklkelde. Er werd in aangetoond, dat AIZSA
de Nederlanden in vrede van de Hertogin van Parma ontvangen llad, en de rustniet
gestoord was geworden,dan toen de Raad van Beroerten alles in beroering had gebragt.

Om den vrede terug te roepen werd voorgesteld:1o.dewereldli
jke magtheto0gtelaten
houden op de Geesieli
jlten,die lzunne godsdienstigheid meer inuiterli
jltenpraaldandoor
gedrag en zeden betoonden: 2o.laetverloren aanzien en vertrouwen bi
j onderdanen en
(1)correspondancedepulslppl11,T.lI.p.308,309.
(2)Correspondancedepulslppn11,T.1l.p.322. Vgl.p.316.
(3)CorrespondancedeplllslppE 11,T.ll.p.287,290,291,292,293,296,297,304.
*
(4)v.o.:SRGI,Gedenkst.9.1.b1.282-298.
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naburen te herwinnen, hetgeen echter niet zou gelultken, zoo lang de Hertpgvan Alba1568en

zi
jne lzandlangers aan hetbestuur van zalten bleven:5o.den tienden en twintigsten 1576
penning geheel af te schaFen en zelfs, zoo mogeljk,de herinnering daarvan uitte
wisschen: en éo. oRAxzz door hetteruggeven van de goederen zi
jnszoonste bevredigen, zoowelom de achting, wellte hi
j onder hetvolk genoot, a1s om den tegenwoordigen staat van zaken, welke, het koste wat het wilde, moest veranderd worden,. vôôr

datalleslangzamerhand verloren ging,lletgeld zelfs,hetwelk nu bi
jmillioenen en tot
weinig voordeel in een grondeloozen put geworpen werd. De Prins zou zich te eerder

laten vinden,indien men hem van zi
jn aanhang beroofde,door deNederlanders,vrienden van rusten van hunbjzondervoordeel,in hunne oudevri
jheden en voorregten te
herstellen, en hun hetbehoud van leven en goederen te verzekeren (1). Hoppzhrs
sloeg insgell
jlts, terbevrediging van dcNederlanden, eenige middelen voor, welke in
'sKonings Raad overwogcn en den Vorst voorgelegd werden, die bt
j elk der punten
zijne aanmerkingen voegde. De hoofdinhoud van ditontwerp was;algemeene vergiFenis, herstelling der oude regtspleging, en schorsing van den Raad van Beroerten. Een
afschril daarvanwerd aan ALBA gezonden,welke er denKoning zi
jnebedenkingen over
mededeelde, waarin onder anderen over het punt der regtbedeeling gezegd wordt:

))wieden Koningberigtheeft,datergeeneregtsbedeeling justitie)in deNederlanhn
is,en dathieruit alde moei
jeljkhcden voortvloei
jen overwelkemen zich beklaagt,
heeft hem eene groote waarheid gezegd,want er is geene regtszaak, burgerli
jk oflt
jfstraFeljk, die nietverkochtwordt, geljk men hetvleesch in dehalverkoopt;velo
worden in het openbaar te koop geveild, en de meeste Raadsheeren ,zoonietalle,zà
jn
dageli
jks voor de koopers te spreken-'' ))lndien men ltlaagt,datde Raad van Beroerten het regt niet goed betleelt, spruit deze klagt ongetwi
jfeld daaruitvoorl, dat
de burgerli
jke zaken op de eenvoudigste wi
jze vopr die regtbanlt zonder tusschenkomx
van den Fiskaalbehandeld worden, en datde Raadsleden zelveparti
j totadvokaten en
procureursverstreltken. ln li
jfstraFeljke zaken gaat de Raad metde meestmogeli
jke
toegevendheid te werk, wanneer het beleedigingen tegen den Koning betreft; dietegen

God worden met gepaste gestrengheid gestraft-'' Voortsverdedigtde Hertog zi
jn gedrag ten opzigte van den Raad van State,den Geheimen Raad,dien derGeldmiddelen

en den Hoogen Raad van Mecltelen. Zoo hi
j hierin de waarheid huldigt,moetmen
erkennen, dat al deze staatsligchamen groote gebreken hadden. De Geheime Raad,

onder anderen, gaf kwi
jtschelding van doodstraf, zonder daarin den Koning ofden
Landvoogd te kennen. AUA ontnam hem ditvoorregt,even alshetverleenenvanvri
j(1)Supplémentcur hrchives tfc la Jflfl'
pn 2orange,p.117+. Vgl. corresponiancedepllp
uppz 11, T- lI.p.371.
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1568- geleide aan misdadigers,om hetland doortetrelklken.Voorzalken vanstraflkwi
jtschelding
1576 hoorde hi
J. thans den Raad een dag in de weelt, en dee(j zejf ujtspraalt. Erwasgeene

mistlaad, getuigt hi
j verder, hoe vreesseli
jk ook, aan welke deze Raad niet na een
jaar,alspartij nog bestond,vergiffenissclzonlt. Xen gafden schuldigen,om de zalten
metparti
j te schilkken, een oftwee jaren ti
jd, terwi
jlzi
j intussclzen te hunnentkonden bli
jven; was die ti
jd verstrelten en had de schilkking nog nietplaatsgehad,dan
werd hi
j verlengd. De llerlog weigerde ditstelselte volgen, en ditwaseene van die
ïrieven,wellte men zi
jn bestuurte lastlegde
XetEltgelaltdwarenmiddelerwi
jlde onderhandelingen oyerdebeltendegeschillen voortgezet (2). Fzups,hoezeerverontwaardigd overde buitensporige eischenvanELIZABETH,
welke bli
jlkbaar slechts gedaan waren om tt
jtlte winnen,had lzaarechter de gevoelens
eener opregte vriendscllap betuigd en hoezeer hi
j geneigd was, de goede verstandhouding tusschen de beide kroonen 1'
e bevorderen, maar tevens op de teruggave van de

aangehouden gocderen zi
jner onderdanen aangedrongen, en dat de vri
jbuiters geene
schuilplaats in de Engelsche havens mogten vinden. De Koningin en hare Staatsdienaars hadden nogtansweinig geneigdheid betoond, om de vriendschapsbetreltkingen met

den Koning van Spanje weder aan te ltnoopen. ALBA meende evenwelvoor als nog
den weg der onderhandelingen te moeten bewandelen;en vandeEngelsche zi
jdewerden
indedaatl eerlang nieuwe voorstellen gedaan (5). Een oorlog metEltgeland zou voor
de Spaansche belangen in de Nedevlanden allernnodlottigst geweestzi
jn. Van den kant
des Paltzgraven was oRAxzz een wenlk gegeven, Ilblland en Zeeland aan de Engelsche
K oningin op te dragen, waardoor zi
j gelleelmeesteresse van de zee z0u worden; men
vreesde echter, dat zi
j zullteen aanbod z0u afwi
jzen (4). De Prins van ovanje en
de Staten van Ilbllayd en Zeeland hadtlen kort daarna Jonkh. zoH&x vAx OER bozs,

Heer van Noordwijk,Jonlkh.wILLEM vAx NYEVELT,Heer van Arendsberg,Xr.1,
xzvxx
K>ryrltsExxiliER, Burgemeester van Zierikzee, en BIRK vxx Baoxxw
uoRs'
r naar ELIZABETS
gezonden,om van haar onderstand in geldennaanschappen tegenALB.
&teverzoeken. Indien
deKoningindaarintoestemde,beloofde men haarin hetbezitvandrieofvierNederlandsche

steden te zullen stellen (5). OltAxzs zond intusschen PIERRZcrAhxssz naar Engeland,

(1)Correspondancedepnltlpps 11,T.l1.p.316,319,344-351.
(2)Ziehiervoor,b1.134,161,170.
(3)CorrespoltdanoedePHILIPPE11yT.ll.p.2I9,250,261,262,308.
(4)SupplthnentJ'
l/z ArchillesdelaJf
'cfdpêzd'orange,P.135(5):0R,Ilist.d.Nedevl.oovl.9.1.B.VI.b1.423,424- Vg1.Corresyondancedepultlppx 11,
T.II.p.307,313.
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om een vaandel voetvolk te werven, en spoorde tevens de Nederlandsche Predikanten 15681576

àldaaraan,om meer i
jver dan totnu toe voorhunnegeloofsgenooten indeNederlanden
tebetoonen (1).DeHertog van Alba vreesdeeeneovereenltomsttusschendenPrinsende
Koningin, want dan zou er weinig lloop zi
jn,de oproerige gewesten te bedwingen.
Fzsrl,s was van hetzelfde gevoelen, en dat men het Engelsclz bewind moest te gemeet

komen. Eerlang werden dan oolk te Njjmegen de voorwaarden bepaald en kortdaarna
geteelkentl,op welke de oude vriendschap en het handelsverkeer met Engeland zouden
lzersteld worden. ALBA was hierover buitengemeen verheugd, ))want den Prins van

j door
oranje ontvieldaardoor hetmidtlel,om langer de wereld dietste maken,dathi
de Koningin ondersteund werd.'' lli
j spoorde tevensden Koning aan,Lord BcRI.
EIolI,
))die meestervan Engeland en wiensgndsdienstheteigenbelangwas,,'ri
jlkeli
jlttebeloonen. ))1lk ben alti
jd van gevoelen geweest,3' voegde hi*
i
#er bi
j, ))dathetvoor de
Vorsten een graotmiddelisom welte slagen,wanneer zi
j de Staatsdienaarsvanandere
Yorsten beschenken, maar zelf Staatsdienaars hebben, die van niemand een geschenk

aannemen (2).''
Terwi
jlmiddelen tcrbevrediging derNederlaltden ontworpcn wcrden,nam y'
lrulpsmaatregelen,om geld en manschappen derwaartste zenden,ten einde er den ltri
jg, die nu
in volle woedewas ontstolken, metnadruk voortte zetten (5).Nahetverwoesten van
Naarden,lzad zich box I'ItED>:RIIt onmiddelli
jlk op weg naarAmstel-dan'
tbegeven. E2?i-huizen en andcre Xoord-llellandsche steden ,door de Regering van Kantpen te vergeefs

aangezocht, 'sPrinscn zi
jde te verlaten, lzielden op dien ti
jd metschepen hetIJ en
den mend der Zuiderzee bezet, en llatlden voor Alnsterdam eenige oude vaartuigen
met ballast laten zinlten, om de vaart derwaarts te stremmen. Dt
lor de plotseling

opkomende felle vorst geraaltten de scltepen, nietvervan den Diemerdi
jk,in heti
js
bezeten in den laagclzelj
iltsten toestand. Hetontbralt hun aan leeftogt,enzi
j liepen elk
oogcnblik gevaar van door de Spanjaarden en de Spaanschgezinde Amsterdammers in
deze ongunstige stelling besteokt te worden. llet scheepsvolk dreigde derhalve te verloopen, maar werd llierin met moeite doar den bevelhebber zocHEx xzEvzwb of >IEv-

vzxK weerhouden (4). Op datti
jdstip trolkjuistnox >'
REDERIK langsden di
jlt. Dade(1)Correspondance de clilttwlixEle Taciturne,T.111.p.71,73. Arcltivesdela Maison d'0range,T.IY p.63- 66.

(2)Correspolldaltce #c plllLlppE11,T.11.p.307,314,318,320,326,332,333,334,370,
410, 421.

(3)CorrespolldancedepulLlppn11,T.ll.p.309,310,315,319,354,369,384.
(4)non,Ilist.d.ATc#cr?.pprl.D.1.B.5r1.b1.415,420.HOOFT,Nederl.ffidf.B.Vll.bl.291.
&'
xl,
lcs, chron.v.ffpprn.bl.354. :RASDT, Ilist.r.Enkh.b1. 184.
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1568- li
jk lietlll
j eenige stukken geschuttegen de schepen rigten, om die in den grond te
1576 schieten, maar de afstand was te groot. xu zand hi
j vi
jftig spaansche busschieters
af,om devi
janden teverkennen,wellkeop heti
jsmethenhandgemeenwerden,doch
die,op hunne i
jssporcn steviger staande dan zi
j,hen noodzaakten aftetrekken (1).
Hierop werd xonhloo PxhEz met m eer volk afgezonden, maar intusschen hadden de

schepelingen het i
js om hunne bodems derwi
jze losgemaakt, datmen de schepen niet
konde naderen. Dox FREBERIK, ziende dathi
j der vloot geen nadeel kon toebrenZen en dat het begon tedooi
jen,zette zi
jn togtvoort(2). De Nederlandsche Scbri
jvers sprelten van dit i
jsgevecht niets, maar verhalen, dat xxlvzxp de bewoners der
W aterlandsche dorpen ontbood, om eene vaartte bi
jten en te beproeven,de schepen
.

over de ondiepte van Pampus in veilige haven te brengen. Xet ontzettend veel

moeite geraakten eenige ltleine galei
jen te Monnikendam binnen; maar de groote
SChepen waren, ondanks alle pogingen, niet uithet i
js te kri
.
jgen. Sowov had
zelfs reeds bevelgegeven, hen in brand te steken en het geschut met al wat bergbaar was weg te slepen, toen een hevige Noordwestenwind eene breede vaart door

hetijs opende en hetwaterzoo hoog opzette,datdescllepen,dienzelfden dag nog,
over de ondiepte ffppr'l en Enkltuizen bereiltten. 'sAnderendaags liep de wind om ,

de opening in heti
jsslootzich weder en hetvrooreven sterlta1stevoren (5).
Dox >REII>:RIK,van wien x'lxzlpsbj hetberigtvan den moord te Naarden getuigde,
))dathi
j bijallegelegenhedentoondeeenwaardigezoon van ALBA te zi
jn,''kwam met
Ca 5r. de Graven van Bossu en Eberstein, den Heer van Noircarmes en andere bevelhebbers

'
W
terri
n-te Amsterdam (:). H1
j had hetop Ilaavlem gemunt,nietalleen alsdenaastbi
jgelern.
1572 gene stad op zi
jn weg doorIlblland,maar bovenal,dewi
jldoor haarbezitdegemeenscllapLussejken'
'zuid-Kolland, waar ohAxzz zich bevond,enNoord-Hblland,waar sowox

het bevel voerde, afgesneden werd. De volvoering zi
jnsplanskwam hem nietuiterst
moei
jeli
jk voor. ffclrlcm was toen de grootste, doch tevens de minst versterkte
(1)MxwoozA beschri
jftdeze i
jssporen aldus:l1sportoient pour pouvoirmarcher sur aglace
un petit instrument de fer, dont on use en ce pays là, avec deux petits crampons en form e de
pointe de diamant,et une petiteplanchcdacier,qui se mettent au milieu de la semele du souliery
pour cheminer sur la glace sansglisser. llist.d.1.g.de Fl.Iuiv.YllI.p.185,186.

(2)Cerrespondance de pnlslppE 11,T.ll.p.301. MEypocE,Ilist.d.1.g.deFl.Liv.Vll1.p.
185, 186. cAMpAs&, della guerra di F'
iandra, T. 1.p. 99. By:xl'
lvouslo, Nederl.Hist. b1. 169.
cuAppvvs, Ilist. (;J4.d.1.g. d.Fl.Liv.111. p.138,139.

(3):0R,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.VI.bl420. HooFT,Nederl.ffidf.B.Ylll.b1.292.
vslzlus, Chron.v.ffdprzl, bl.354- 350. SRASPT, Ilist. r.Enkh.bl. 186.

(i)CocespondaneedePultlppl:11,T.lI.p.301.
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stad van Ilelland. Het ligt op bi
jna een uur afstands van de zee, drie uren15
15
67
86van Amstevdam, vi
jf ten Noorden van Leiden en even zoo ver ten Iuiden van
Alkmaar. Het is in den vorm van een langwerpig vierkant gebouwd, en zi
jn ring
kon men desti
jds in een uuromgaan. IletSpaarne,een bevaarbaar riviertje, wellt
uit het Ilaarlemmermeer ten Zuiden van de stad ontspringt en langs Sparendam in
het IJ valt, stroomt er door. Op den weg naar Leiden, niet ver van de poort, ligt

hetKaarlemmer-llbut, en naar de zjde van Sparendam de Kruispoort, buiten welke
zich hetLeprozenhuisbevond,en een weinigverder hetIluis teKleef. Destad wasgelzeelnaardeoudewi
jze versterlkt;de muren,poorten en torenswaren uiterst vervallen,
de kasematten of walgangpn nietmet aarde gevuld,en de gracllten tameli
jltbreed en
*

diep, docll thans, door de felle vorst, begaanbaar. De voorraad van levensmiddelen

en kri
jgsbehoeften was gering,en box >'
REOERIK hield de bezetting voor telafhartig en
de burgeri
j voorte ongeoefend in den lkri
jg,dan datzi
j de veste tegen zi
jn magtig en
zegevierend leger zouden verdedigen. Hieruitlaatziclzverltlaren, dathi
j toen hetbeleg ondernam. lmmersltan men nietvooronderstellen,datdemoei
jeli
jlklzeden,aan eene
belegering in ditjaargeti
jde verbonden,de ongemalkken,aan wellte zi
jne Spaansche en
ltaliaansche soldaten onder eene luchtstreelt als die van Ilblland in het midden van den

'
W interblootgesteltlwerden, en de zwariglzeden, zulk een talri
jlkheer van leeftogtte
voorzien, hem ontgaan zouden zi
jn. Evenzeermoesthi
j weten, datmen den toevoer
naar de stad in den W inter niet beletten konde, daar het Kaarlelnm ermeer, welk
in de magt des Prinsen van oran)
,'ewas, en de ondergeloopene luderi
jen om de stad

zoo hard bevrozen waren, datheti
jsden zwaarsten lastdragen konde. Teregtwordt
hem door een Spaansch kri
jgsman en geschiedschri
jververweten,dathi
j de 1esvergat:
))datmen zi
jn vi
jand nooitte gering.moetschatten (1).,'
W elligt steunde nox >'REII>:IAIK o0k op de Spaanschgezindheid der Haarlemsche Regering. Reeds in Hooimaand lzad de Graafvan Bosskt door verstandhouding van binnen
getracht, zich van Kaarlem m eester te malten. De aanslag werd, op llet punt
van te gelukken, door de waakzaamheid van 'sPrinsen zaakgelastigde HAws KoLrxh-

xA> verijdeld, en de bezetting dadeli
jlt met eenige vaandels onder LAzARrs xvxaxzzh
versterkt. Bi
jna alle ltloosters waren sedertgeplunderd, de monniken en nonnen verjaagd, en eenige kerken den Hervormden afgestaan geworden. Ditechter llad Bossr
niet afgeschrikt in Slagtmaand de Regering van Kaarlem ,hoewelvruchteloo:, schrif-

(1)MEwoocz,Ilist.d.1.g.deFl.laiv.Vlll.p.189,190. BelangrlikeStukken rpprgesnhieden nu#àcftf/czfnflc,zk
jnde W?l'
lcgco;en Ac07Ict?J:c97f07#c4 betrekkehjk hetbeleg en de verdediging
vcn Haarlem ,doorz.vAx pz cApzl-ss,bl.7,8. v.METEREX,Ilist.d.ATc#>!.00rl.B.lV.b1.86
weuo. gnlt,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.VI.b1.422.aosscllA,Necl.#c!#:01#.D.1.b1.200,201.
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1568- teli
jk te vermanen, onder belofte van vergiFenis, zich aan ALB.
&.te onderwerpen.
1576 Hi-

.

ertoe werd zi
J ook door de Amsterdamsche Regering aangespoord, die zicll volgaarne aanbood tot dat einde met nox rltyioy:ltlx, well
te toen van Naavden aftrok ,
te onderhandelen. In dien geest schreefinsgel
i
jkszlxoB wIz,Pastoor van Ilaarlem ,
die zich thans in Amsterdam opl
lield, aan zi
jn broeder. De gevoelensin (len Raad,

hoe zich te gedragen,liepen zeer uiteen. Eenigen beweerden,datmen dadeli
jk naar
den Prins om onderstand moest zenden; de ondervinding toch had geleerd,hoe weinig
men opSpaansche trouw rekenen konde. Anderen bragten daartegen in, datlletdwaas-

lzeid zi
jn zou, zich tegen den magtigen Koning van Spanje te verzetten, en dat de
Prins nog niet eene enkele stad had kunnen ontzetten. Dit laatste gevoelen vond weer-

ltlank bi
j de meerderheid, en Jonkh.cuazsTovFEL vAx scllAoEx, de Oudburgemeester
DIRK x)s vaxzs, en de Pensionaris der stad ADRIAAw u x AssEwnELl?'
r werden in het ge-

lleim naar Amsterdam gezonden,om bi
j nox >'REDERIK genade te verwerven,laem den
bedenkeli
jken toestand derstad te openbaren en te verlklaren,datzi
jgereetlwas,zich
aan lzem te onderwerpen. Xaar w lozol,v ItlplyEl
vllA, de Bevelhebber der stad, heeft

naauweli
jltshiervan een wenltbekomen, ofhi
j roeptdienzelfden dag nog, tegen twce
uren desnamiddags,de Hoplieden derschutteri
jeneenigeburgersindenNieuwenDoelen
bi
jeen. Jonkheer LAwCELOT l:an Brederode, de Schout AIIRI&,
tN zAxsz.vtx boR'
r en
GERRIT STUYVER Terzellen hem. Hi
O
Og,
j brengtden aanwezigen onder het
))hoe de
Raad, buiten lzunne vnorlkennis, tegen eed en pligt heimeli
jk met den vi
jand wegens
de overgave der stad in onderhandeling getreden was; hoe het voorbeeld van Ileche-

len, Zutplten en Naarden toonde, wellte genade men van Spanjaarden te wacllten
llad;en eindeli
jk, hoe loFeli
jl
t het zi
jn zou voor de vri
jheid der stad den laatsten
droppel bloed te stortqn. lli
j was tot dit laatste bereid, en volgtlen zi
j llem na,
dan hoopte hi
j, onder 'sHemels bi
jstand, te zorgcn, dat de vi
jand niet veel roem '
voor hunne veste behalen zou-'' ))W il'hebben leven, goed en bloed veil voer stad cn
gemeente1'' is aller kreet op deze manhafte taal. Terstond wordt van den stand der
zaken te Ilaarlem aan den Prins ltennis gegeYenj en naar LAZARUS MULLER , toen te

Nieuwendam gelegerd, om eenig kri
jgsvollttotonderstand gezonden. De groote lterk
van sT. Btvo, welke tot nog toe verschoond was gebleven, werd den volgenden dag,
den vierden van W intermaand, door ztlppERoA van hare sieraden beronfd en den Her-

vormden ingeruimd. Om dien ti
jd kwamen vier vaandels voetvollt van xuAzkRcsxrx-xazzt in de stad. Hi
j zelftrok metzi
jne overigezesvaandelsIlaarlem voorbi
jen naar
Leiden. De scllansen te Nieuwendam en Zaandam , door hem verlaten, werden terstond

doordeAmsterdammersbezet/
y1).
(1)correspondance #c rflltlpps 11,T.

301. Archivez de la Jftfdpa d'ort'
t??
,
g:,T.1Y.
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Xet het antwoord van box J?It>:IIEIUK: ))dat de Haarlemmers zich van llunnebezetting 15681576
moesten Ontdoen, en dan zeer wel door hem zouden behandeld worden,'' lkwamen vAx
K HAGEN en vAN .
&SSENDEIz>>T 'sanderen daags in de stad terug; nlalt nls vazEs was uit

vrees te Amstevdam gebleven (1). Beide werden dadeli
jlk in hechtenis genomen el1
naarDelp aan den Prins gezonden. Zi
j lneenden zich methetbesluiten den lastvan
den Raad te kunnen verantwoorden; en vandaar, naar hetschi
jnt, dat vAx scuatozx
geen gebruik wilde maken van de gelegenheid om te ontvlugten,welke hem teLei
'#c4
werd aangeboden. nlaar de Prins begreep,dat niemand een last mogt aanvaarflen, die

in strijd wasmetzi
jn eed;cn hi
jnam ten hoogsteeuvelop,datzi
jzonderxoorltennis
van sxl>pyrRnA en der schutteri
j gellandeld hadtlen. Na een geregteli
jk onderzoelkM'erden zi
j ten tloed veroortleeld. Ywx scllwosx overleed in den lterlter, naar men wil,
aan de gevolgen van zwaarpijnigen; vAx a
tssExnELl?'
r werd den vier en twintigsten vall
W intermaand ontlloofd (2). Xen heeftden Prinsin dezen van tegreotegestrengheid
beschuldigd (5). Xen bedenke eclzter,datde strafderveroordeelden op een regterli
jlt
vonnis berustte; dat vtx AssExbELl?'
r ook nog om andere feiten veroordeeld werd: en

eindeli
jk,dathunnedaad eene lafhartige verraderi
j was. Zi
jmogencenvoudigdebevelen
van de meerderheid des Raads hebben opgevolgd, maar geen bevel ken l'
len magtigen,

den eed teschenden,welkenzi
jaandegeheeleRegeringendenPrinsvan oranje,a1sStadhouderdesKonings,plegtig gezworen hadden. Gevoelden zi
jzichverpligtteonderhantlelen,zonderdatmenvoorafbeproefde,de stad teverdedigen,danmoesten zj ten minstede
hoofden dersclzutteri
jgeraadpleegd llebben (1). OaAxzE heldevoorzekertotnietsminder
over dan totwreedhcid ofhetnemen van gestrengemaatregelen;maar gestrengheid werd
hier temeer gevorderd,om anderen van het plegen van verraad af teschrilkken, daar il1
allesteden, bovenalonderdeRegeringsl.eden, nogveleSpaanschgezinden gevonden werden.
Inzonderlleid was dit het geval in Ilaarlem. De Prins zond derhalve sT.Al-ozoownz
p.34. Belangr.k$'
/tï/fi'
.bl.21, 22. MEsnocn, Ilist.d.1. g.de Fl. Liv. V11l. p. 186 , 187.
I'
ETIT, chron. de ffpl/. T. 1l. Liv.X. p.237 ,238. :ENTIVOCLIO, Nederl. llist. bl. 163. I,0R,
Ilist. d. Nederl. 00rl. D. 1. B. V1.bl.396,416 ,420 ,421.v.METEnsx,Ilist.d. Nederl. 00rl.
B. lV.bl.86 verso. HOOFT,Nederl.Ilist. B.Yl.bl. 263.

(1)correspondancedepulslppE 1l,T.11.p.301.
(2)sz PETIT,C'
hron.de#pll.T.ll.Iuiv.X.p.238. S0R,llist.d.Nederl.00rl.D.1.B.$/1.
b1.421. v. METEnEN, Ilist. d. Nederl. 0pr/. B.lY.bl.86 vcrso. IIOOI'T,Nederl.#f,
s/.B.Y11.
bl.295.

(3)Leven van wILIZEX 1,D.l1.bl.334.
(4)GROESv.pnlssTERsain deArchivesdela JTcïl'
p',d'orange,T.l#.p.35,36,welkealdaar
tevens dczonderlingeargumenten door sltpsltnlJx,te hunner verdediging aangevoerd,ontzcnuwt.

2é6
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1568- derwaarts, om er in zi
jn naam de Regering te veranderen. Uiteen dubbeltal, door
1576 de schutteri
l. opgemaakt,werden Jonkh.JAx vAw VLIET,MKOLAAS vAx BER I,A&>, GBRRlT s'rvvvEh en I'IETER xlEs tot Burgem eesters; w ILLEM AbRlAtwszoox, zAltoB vA>
HEUSSEN j KORNELIS RIJKEN , PIETER BAL j NIKOLAAS MATTHEUSZOON , ADRIAAN VAN BER-

KExltonE en xxr
rTllEvs AvocsTlzxzoox tot Schepenen aangesteld, en tien leden van de
Vroedschap door and.eren vervangen ; alles onder verklaring, dat dit ltrenken van de

hadvesten der stad,welke het veranderen der Regering op een anderen ti
jd en eene
andere wi
jze vorderden, alleen aan den dringenden nood was toe te schri
jven en
geenszins van invloed voor het vervolg zi
jn zou. ln handen van hetnieuwe bestuur
geraaltte een brief, uitAmsterdam aan de oude Regering gerigten door J)lRu nE vhlzs
nevens andere uitgewekenen onderteelkend, in wellten men haar, nu er nog op vergileniste hopen was, tot onderwerping en het uitdrijven der bezetting trachtte aan

tesporen. De overbrengerwerd metden strop gestraft(1).
Dox >'REOERIK beslnot nu tegen de stad op te rukken. Xaar op den di
jlt bi
j Sparcklflcpz vond hi
j eene verschansing,in alleri
jldoor de llaarlemmers,op hetberigtvan
zi
jn aantogt,metdrie honderd man onder OERRIT vA> nzR LAAN en MAARTEX pItrls en
eenig geschutbezet,en achter welke men bezig wasden di
jk doortesteken,om hem
alzoo den regtstreekschen weg naar Ilaavlem afte sni
jden. De Prinshad reedsmeermalen daartoe bevel gegeven, maar was hierin steeds door de Spaanschgezinde leden

van hetvorig stedeli
jk bestuur tegengewerlkt, en thansmaakte de ingevallen vorstden
v. ar
beid moei
jeli
jk. Dox FREOERIK gelastte xolhcAhxEs,om metbox RooRxoo SAPATA,

7
sYin- box nxEoo bz ctRvxztI,, nox MARcos nE ToxuEno en drie honderd busschieters deze
terra.
1572 verschansing te verltennen; doch er stak zulk een hevige storm op, dat xolacAaxzs

moest terugkeeren, eq verscheidene soldaten door den wind van den di
jk geworpen werden. Den volgenden dag hervatte hi
j den aanslag, waarbi
j SAPATA de linkerarm door een kanonkogel werd weggeschoten. Doch 'sanderendaags, begeleid door

9 v. eenige Roomschgezinde boeren, sloeg hi
j een pad in over heti
jsbeneden den di
jk,
W ind rschansing aan den westlkant
terrn tastte e ve
, wa
arzi
j hetzwakste was, aan en drong er
.

binnen. Genoegzaam de geheele bezetting n'
let MAARTEX PRrls werd over de kling,en
eene versterking van manschappen, te laat uit Ilaarlem gezonden, op de vlugt

gejaagd. De opening in den di
jk werd door de boeren, daartoe geprest, terstond
gestopt. Het verlies der Spanjaarden aan dooden en gekwetsten was.zeer gering. Nu
W
11iv
. stond nox >'R>rIIERIK den wee
ar de stad onz
nderd op
n, well
te, naar zi
jne
n-= na
-ehi
-e
.

term. meening, het geene acht dagen zou uithouden. Vier honderd man van zi
lne voorhoede

(1):pR,Hist.d.Nederl.00rl.9.1.B.VI.b1.422,v.Ms'
rgltzx,Hist.d.Nederl.0*1.B.IY.
bl.86 verso. u:oFT,Nederl.Sizf.B.Vll.b1.295.
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D ES Y ADER LANB S.
bezetten , onder nox FEamwwwo nz Torzno, hetLeprozcnhuis en andereaebouwen buiten 1568.
Kaarlem gelegen,opdat zi
- n;en wom czkh- 1576
Jnietdoordestedelingen in brand gestoken wierde

xEs moestmethonderd busschieters aan de andere zi
jde der stad de plaatsen opnemen,
waar het leger zich het beste konde nederslaan, om alle gemeenschap met de stad af

tesni
jden. Ht
j liettweevaandelsW alen teSparendam ,en kwam metden Graafvan
Bessu voor Ilaarlem. Zi
jn leger bestond uittachtig vaandelsvoetvolk, zoo Duitschers 12v.
en W alen alsSpanjaarden, twee vaandels busschieters te paard en twee honderd ruiters. W
teri
mn.

Een ander berigt bepaalt het op veertienduizend man , waaronder acllt honderd ruiters. 1572

Dit getalsteeg,naarmen wil,doch waarscht
jnli
jk overdreven,gedurende hetbeleg tot
dertig duizend man,onder welke vi
jftien honderd ruiters en drie duizend Luiksche
schansgravers zich bevonden. Uit Amsterdam ontving nox FREDERIK veertien metalen

stukken, veertig en zes en veertig ponders, en onder zi
jn oorlogstuig waren zeven
duizend paari
jssporen,om den voetop de bevrozen wateren te vestigen.
De bezetting van Kaarlem daarentegen, bestond slechts uit zes vaandels Duitsche

soldaten (1). In de stad waren op datpasnietmeerdan achttien lastkoorn en drie
vaten buskruid; doch zoo lang de gemeenschap met het Spaavne en het Kaavlemmer-

meeropenbleef,werd in debehoeftevan kri
jgsvolken alhetbenoodigdevoorzien,zoodat,
vsör de toevoer was afgesneden, Ilaavlem vier duizend zoo Duitsche a1s W aalsche,
Fransche,Engelsche en Schotsche soldaten, duizend delvers en dertiw of veertig ruiters
in dienst had. W losoLT XIPI'>:ItI)A was Opperbevelhebber; Hoplieden waren JAKOB
STEENBACH , CHRISTOFFEL VAADER , LAXBERT VAN NFITTEMBERG , MATTHIJS PRUIS, NFOUTER
ENKHUYZEN , CHRISTO#FEL GUNTER , SCHRAX VAN BRUNSNFIJK , CURCY , VEHEMY , MARGOTTIX j ARDENNE y SCEEY y PAKIS , SEM NADO , JASPAR , BALPOUR , XAUREGNAULT , M ANDORIS en

xlcuzr. Zesllonderd weerbaremannen,uitde schutteri
j gekozen,gaven den soldaten
in m oed en dapperheid niet toe. Zelfs drie honderd vrouwen, onder aanvoering van

Kz>Av szxoxsn. IlAssExzxAa, eene weduwe van zes en veertig jaren, onbesproken van
leven en van deftigen huize, schroomden niet met spies,vuurroer en rapier, in vrou-

wenkleeding, den vi
jand te keer te gaan, pnietminder tot opwekking van hare stadgenooten,dan totverwondering der Spanjaarden,''zegt STRADA. De stad werd in wi
jken verdeeld, elk,jong of oud,aanzienli
jk ofgering,zi
jne taak aangewezen,en met

(1)Elk vaandeltelde in dien tjd hier te lande zelden meer dan honderd man,zegt CARLO
THE'
I'
Iin zi
jn werk: Yerhaalrcgzsterktebouwing,belegering t
??;verdediging vansteden,te Yenetié
in 1589 uitgegeven, waarvan ecn uittrekselgevonden wordtin de Belangrt
jke &ui'/ç.enz.bl.8.
ll00FT daarentegen zegt,Nederl.JAJJ.B.Y1l.b1.296,datdevaandelsdesti
jdsmecrdan twee
honderd koppen sterk waren. Zou m isschien de eerstgenocmde schri
jverNederlandsche,de laatstgenoenade Spaauschc vaandels OP het oog gehad hcbben?

A L G E X EE A'E G ESCH 1E 1)E11
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jver aan het versterken van muren en wallen gearbeid. In lkorten ti
jd wasmenige
schans opgeworpen, om de genaeenschap met het Kaarlelnnîermoev open te houden,

en de Kruispoortdf
aoreen sterk raveli
jn gedekt.
Om de Haarlemmers tot moed en vollzarding aan te sporen gaven hun de Prins van

oranje en de Staten van Ilblland de verzeltering, dat men alles z0u beproeven, om
tle stad te ontzetten, en dat hun alle lkosten van het onderlaoud der benden zouden

vergoed worden. Dit waren geene i
jdele beloften. zoodra xolltc.
tRxEsvaor Ilaarlem
was geltomen, zond oR.
&.
xzE den Graaf van der Jf
'al-lçmetvi
,
jftien vaandels voetvolk,
12v. vier kornetten ruiters en zes veldstukken, om honderd beladen wagens naar de stad te

W in-

te5
r7
nz
a. geIeîtlen xozacxpxss, l
1
aicrvan doar een boer onderrigt, gaf er dadeli
jlt kennisvan
aan oox :'REDERIK,wellte in der i
jlmetzeven honderd Spaansche busschietersen honderd vi
jftig Duitsche soldaten den Graaf te gemoet trok, en llet overige zi
jnslegers
beval, hem te volgen. Omtrent een uur boven Ilaavlem tastte hi
j, door een dikken
nevel begunstigtl, den vi
jand zoo onverwaclztsaan, datIursxE'
r nietden ti
jd had zi
jne
wapenrusting aan te doen, of zi
jn volk in slagorde te stellen. Vi
jftig ruiters, welke
moedig op de Spanjaarden aanvielen, werden geslagen en op lletvoetvollkteruggewor.

pen, hetwelk daardoor in verwarring geraalkte. Eenige vaandrigs,vruchteloos beproeftl
hebbende de Duitscllc benden in het vlugten te stuiten,wiltlkelden hunrle vaandels om

het li
jf, en verlkozen veeleer daarin 'doorstoken te worden dan schandeli
jlkte vlugten.
Slechts de naam van een launner, zkx.os nlkhTExs, zoon van den Voorzitter van het
Hof van Geltt, is voor het nageslacht bewaard ebleven. LrAlsv zag zich welk
lra met

zi
jne Fransclae li
jfwachtalleen, die geheelin de pan gehaktwerd;lai
j verdedigde zich
dapper; een paartl was onder hem doodgeschoten, en alleen door de snellzeid van een

ander ontkwanl lzi
j lzet gevaar. Zeshonderd,naar anderen zelfsduizend Nassauschen
waren omgekomen, en vier stultlten gesclzut, tien vaandels, de standaard van LvAxtr

en al de voorraadwagensdcn Spanjaarden, van wellke, naar men wil, nictboven de
twaalf gesneuveld waren,in handen gevallen. De gevangenen werde
/ n wreed mishandeld.

HAxs XELLER en r.
&PTIsT vAx TRIER , voor wellke IZUME'
Y twee duizend ltroonen en ne-

gentien Spaansclzekri
jgsgevangenen geboden laad,wertlen bj laeteene been opgehangen.
Uitweerwraalt lietnu oolt xurxEv deze Spanjaarden ter dood brengen.
Na deze overwinning werd Ilaarlem door nox FREDERIK opgeëischt. nxen zou de
muren en vesten tot den laatsten man verdedigen,,' was het antwoord. Het Spaansche
heer werd nu rondom de stad in onderscheidene kwartieren verdeeld, van wcllke ieder
met eene verscllansing omgeven werd, behalve dat van den Opperbevelhebber, die
zi
jn hoofdltwartier op hetfftff.
ste KlccJ vestigde. Tusschen dit huis en de Kruis- en
Janspoorten, waar de stad het sterkste was en door het eenige raveli
jn verdedigd wcrd,

doch waar men zich ook in de bi
jgelegene huizen tegen de ltoude beschermen ltonde,
werden zeven en derlig vaandels Spanjaarden en eenige vaandels Duitschers gelegerd;

DES VA DER LA NDS.
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zestien vaandels Duitschers onder den Graaf van E berstein vatten Post in den ffptff156&1576
voor de Houtpoort, het zwakste punt der stad; twee en twintig vaandelsW alen onder
xozacwsMzs, cxpztEs en os I-lcocEs sloegen'zich neder in het W esten aan den duinkant;

wolacAztxEs hield zi
jn hoofdlkwartier achter hetLeprozenhuisen linksvan hetIluis /:
Kleef; datvan Bossv wasnogeen weinig meerachterwaarts. Deruiters onder noxJrxx
mtcuEco en nox Aroxzo DE ToyuEno lagen in de naaste dorpen verspreid, z0o langs de
lkust als landwaarts in op den weg naar Allçmaar. Het front van aanval werd tusschen de Kruis- en St. Janspoorten gekozen; minder ongetwi
jfeld uit i
jdelen trots
van den Opperbevelhebber, als welke het beneden zich zou geacht hebben , de

stad aan de zwakste zt
jde aan te tasten,ofomdat de Spanjaarden niet dulden konden,
dat de aanval voornamelj
ik door de Duitscherszou geschieden, dan welom ti
jdverlies
te voorkomen, dewi
jl toen drie ofvier dagen noodig gekeurd werden, alleen om het
geschutvan hetSpaalmenaardeHoutpoorttevervoeren,binnenwelken tt
jd men meende,
Ilaarlem genoegzaam bedwongen te zullen hebben. Onder begunstiging van mistig

weder, naderdcn de Spanjaarden de 'stad met eene loopgraaf, en wierpen eene batteri
j op, diede muren bestreelt. Veertien metalen stukken openden den achttienden
van W intermaand llun vuur, om in den ringmuur bres te scllieten en de Kruispoort
te vernielen. Les honderd cn tachtig kogels van veertig en zes en veertig pond, dien

dag afgeschoten en welke het raveli
jn, tle bi
jliggende gordi
jnen en het bastion aan
de St. Janspoort geweltlig geteisterd hadden, bewerlkten,dat vôör het vallen van den

avond,detoegang uitde stad naarhetraveli
jngeheelwasafgesneden.Xaardebelegerden
maakten van den langen winternachteen i
jvcrig gebruik, om onder de poort door een
weg naar hetraveli
jn te graven,en de brelllken in den muurmet hfolbalen,aarde en
steenen te stoppen. Den volgenden dag werd door zes honderd vi
jf en zeventigkanonlkogels weder bres geschoten; doclz de bestorming, wegens den invallenden nacht, tot
'sanderen daagsuitgesteld. De Haarlemmers, gelzolpen doorvrouwen,kinderen en allen ,

tlie de handen roeren konden,bezigden dien tusschenti
jd,om dwarswerken (traversen)
aan te leggen dààr, waar de stad door de bressen voor het vi
jandeli
jlt vuur openlag,
zoodat den volgenden morgen achter den ouden muur, van de St.Janspoorttot aan de

St.Katri
jnebrug, zich eene nieuweverschansing vertoonde,))welke heteerstevoorbeeld
van tlien aard isin de geschiedenisder belegering van vestingen (1).'' Daarnu de
aanval tegen den hoofdwal op nieuw moest begonnen worden, beproefde nox I?R>CII>IItIK

het raveli
jn voor de Kruispoortte vermeesteren; maar door gebrelt aan ltruid en lood
was hi
j genoodzaakt, nadat slechts honderd negen en vi
jftig sclloten gedaan waren,
het vuur te stakcn. Hl
j besloot nu tot den storm , om den belegerden geen ti
jd te
(1)BosscuA,Neêrl.Ileldend.D.1.b1.204.
11 DrEI,. ö STUK.
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15
16
8- geven,debres te herstellen terwi
jlhi
jop kri
jgsveorraad uit Utreclttwachtte. Brug576
gen op tonnen , door den bekwamen lngenieur BARTOLOAIEO cAAxpz uitgevonden , wer-

20v. den over de gracht van laet raveli
jn geworpen. 9ow z'ltAxclsco oz vkhoAs trok er
W
n- over met twee- of drie honderd man, om de bres te verkennen, doch werd door
terirn
.

1572 Kapitein s'
rlEwsxcu en zi
jn volk zoo moedig ontvangen en van de bi
jliggende bolwerken en den muur zoo hevig beschoten, dat hi
j spoedig moestafhouden. STzzxBAcll doorstak m et eigen hand den yaandrig ALoxso oxrExs, die tegen de bres op-

klom ,metde woorden:))Glj
. lc//pprfItierzlfc/;''en foen hem zelven ltortdaarna een

kogeldoor de hand werd geschoten,riep hi
j zi
jne soldaten toe: ))Ilbudtl'
/lpctl1 Zpp
lang 'fniettfppr ltetAcrfis,zalik v nietwcrlc/czl-'' Achttien vaandels Spanjaarden
en W alen, die zich gereed hielden , om op het eerste bevel deze beweging te ondersteunen, drongen, zonder dit af te wachten, op het gezigt, dat hunne makkers de
*
bres beklommen, over de bruggen, op welke slechts drie mau in lzet front staan kon-

den. Zi
j ontdekten nu,datde bres niet zoo grootwas,als zi
j zich voorgesteld hadden ,en dat de stormladders te kort waren. Aaxi den kant der gracht en op de brug-

gen, van welke er eene brak en twee andere losraaltten, opeengedrongen, stonden ztj
onbeschut aan lzet kogel- en schrootvuur der vesting blootgesteld, terwt
jl brandend
pik, ltokende olie, gesmolten lood en andere bmndstof op diegenen geworpen wertlen,

welke nog heproefden de muren te beklimmen. De gracht ligtreeds opgevuld met

tlooden, gekwetsten en wapenen van alle soort,en dehoop, het raveli
jn te bemeesteren,is verloren , eer Roxzlto er in slaagt, de verwoede soldaten tot den terugtogt uit

t
leze noodlottige stelling te bewegen. Hi
j zelf werd daarbi
j dooreen geweerscllot in
lletregteroog getroffen. Honderd vi
jftig Spanjaarden,onclerwellkexi
jflloplieden,
l'
en gesneuveld of verdrpnk-en, en I)z vAltoa.
s met eenige anderen zwaar gewond. De
llelegerden telden slechts tien of twaalf dooden.
Dox I'ItEIIERIK begon nu in te zien, dat, wilde men Ilaarlem bedwingen ,men niet
met onbesuisd geweld,maar naar de regelen der belegeringsltunst moest te werk gaan.

Ili
j begon met eene schietkat(plate-tbrme)te laten opwerpen, welke metvierstuklten envi
jftig musketiers zou bezet worden,om den muur te bestri
jken en de belegerden te beletten, van de werken van hetraveli
jn gebruik te maken. Tevensbevalhj
mi
jnen te graven, waarmede men meer dan eene maand bezig was zonder iets te vortleren, daar de Haarlemmers deze door hunne tegenmi
jnen ontdekten en in de lucht
lieten springen, ofop eene andere wi
jze onbruikbaar maalkten. Xenigmaalgeraakten de
wederzi
jdsclle delvers onder den grond met elkander handgemeen. ln een dezer ge28v. vechten werd womcAltxEs in het gezigt gewond, en in een ander IuA chlssowxllaz
A'Finhet hoofd gekwetst,

term.aan

waaraanhi
j drie.dagenlater overleed.Om den Prinste belp van

10v. den toestand der stad te onderrigten , toog de Schepen AORIAAN vAx BERKEXROPE,door
Lt
'''W- hondcrd man en eenigeruitersbegeleid

maand zes
-

1.:57,
7

,

deSchalkwi
jl
kerpoortuit,dochAverflnietver
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vandaar door een sterker getalSpanjaarden aangetast. Na eene hevige schermutseling,1,5tb--.
h
157t'
;
noodzaakte hj hen,met verlies van twee onderd man ,te vlugten. Kort daarnatroltken#' op een vroegen morgen, zeshonderd Duitscherster Zi
jlpoortuit,om de SpanJaarden te verrassen en llun geschutte vernagelen. Te geli
jken ti
jd rukten deW alen
uitde St.Katri
jnepoort,om den vi
jand in denrugtevallen,terwi
jldeDuitscllershenl
van voren aantastten;doch een dikke mistveri
jdelde den aanslag.
'

lnmiddels werden de belegerden , door de onvermoeide zorgen van OIt&XJE, over het

tsvan kri
j
jgsvolk en levensmiddelen voorzien. NaarALzA's opgaaf, waren in de stad
flesti
jdsvierduizend geoefende soldaten,en de Prins van oranjehaddaarenboven te
Sassenltei
'm achttien en te Egmond elf va= delsuitEnkltuizen, ffppr'z, M edemblilê en

Alkmaaraangevoerd. Debezetting,ofschopn zi
j sleclltsvi
jftig ruiterstelde, deed gedurig uitvallen, stak de tenten en hutten der Spanjaarden in brand,enverrastetelkens
de uitgezette posten. AI,
B& zelf getuigt, ))dat degenen , welke de stadverdedigen ,zich

totn!z toe alsware soldaten betoond hebben, en dat, ofschoon zi
j bi
j hunne uitvallen
nietsgewonnen hadden,zi
jten minste bewi
jzen van moed geleverd hebben (1).'' Xaar
juistdenzelfdendag,op well
ten hi
jdit schreef,maalttendeHaarlemmers, onderHopman 17v.

toa
uwszkxzvova,zich meestervan de Rustenburgerschans, haltten de Duitsche bezetting in den ma
nd
PanN en keerden met een veroverd vaandel terug. De Spaansche ruiters stroopten 1573

in de omliggende dorpen, en plunderden om dien ti
jd Kastrilatm , Limmen en
Balêlkum ,verbrandden,vooreen grootgedeelte,Uitgeesten vermoordden erzestig of zeven-

tig bewoners.Xaar nietminderleden de landlieden van desoldaten van soxox, die bj
E gzrtp'?# gelegerd waren, ondanks 'sPrinsen bevelen aan de Hoplieden, hun volk i11
toom te houden. De meeste dezer Hoplieden immers waren vroeger zeeroovers geweest,

en vlamden op buit. Een van hen,zekere MlcuEr cRox, werd om zi
jne grove buitensporigheden op last van soxov onthoofd. Eene poging van rolso'
r, Kaarlem te ont-

zetten,mislukte. ORA.
xzz betuigde hierover zi
jn leed aan RIPPERI)A, wiens moed
standvastigheid hi
jden hoogsten lof toezwaaide,hem'aansporende,daarbi
j te volharden,
terwi
jl hij, van zi
jne zi
jde, niets ter verlossing van Ilaarlem onbeproefd zou laten.
Ongelulkltigernog dan dievan Boxsor
r, liep eene. onderneming van den llopman rllallàs nE
22 v.
Koxxwo af, diemeteene afdeelingvan tweeduizend man zich , op last van denPrins,in touw.
Ilaarlem trachtte te Werpen. Een zware mist veroorzaakte zullt eene.verwarring on-maalld.
der de Wassauschen , dat vele van hen , niettegenstaande het vuur van de stadstorens

en het geluider kloklken hun tot baken strekten, naarde legerplaatsen der vi
janden
dwaalden en omge
'bragtwerden. Tweehonderd vi
jftig man, welke een Spaansclaen
Bevelhebber,die een derveroverde vaandelshad opgestolten,naar zi
jnltwartiergevolgd
(1)Cnvresr-ondancedepull,
lppx11,T.lI.p.307.
M
a(w)
'+

:5u
2
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1568- waren, werden er allen in ltoelen bloede vermoord. Een lklein getalslechts geraakte in
1576 Kaarlem ; de overigen redden zich ginds en herwaarts door de xlugt. Ilet hoofd van

ps Kowzxo, die zwaargewond gevangen wasgenomen, werd metditbi
jschriftover de
mûren der stad geWorpen : ))dit is het hoofd van hem , wellke Ilaarlem wilde ontzetten.'' Uit weerwraak hingen de Haarlemmers twaalf kri
-j
gsgevangenen op, lzieu-

wen elf daarvan de hoofden af en pakten die in een vat, well
k zi
j naar eene
schans der Spanjaarden lieten rollen. ln den bt
jgevoegden brief werd gezegd: )dat
men ALBA voor den tienden penning, om welken hj Ilaarlem belegerd hield, tien
koppen zond meteen elfden tot rente daarbi
j, opdathi
jgeenereden totltlagtemogt
hcbben.'' De verbitterde Spanjaarden knoopten nu eene menigte gevangenen aan hals
of beenen op, hetgeen door de belegerden met het ombrengen van een nog grooter

aantalvi
janden gewroken werd.
Ondertusscllen zette men met verdubbelden l
jver het beleg sroort. Om de statl
te naderen, werd door sztRr
roronlEo cakxpl eene regte loopgraaf aangelegd, die het
eerste A'oorbeeld gegeven heeft van hetgeen men sedert de bedekte Sappe genoemd

lleeft. Zi
j werd regtop hetraveli
jn aangetrokken en met zware planlken en zakken
zand overdekt,die doorllouten standers geschraagd waren. Digt bi
j het raveli
jn splitste zi
j zich in twee takken, aan welker spitsen batteri
jen werden opgeworpen; de
eene was met zes, de andere met aclat vuurmonden bezet, die alles wegschoten,
watzich op raveli
jn en veste vertoonde. Door naiddelder bedekte sappes Averden ook

bi
j hetraveli
jn twee wachthuizen voor de soldaten opgerigt, wellte den grond, naar
rnate diegewonnen werd, moesten vcrdedigen (1). De Haarlemmers,welke dien
voetvoorvoetden vi
jand betwist hadden, oordeelden nu de verdere verdediging van
het raveli
jn, dat reetls.den naam van moordltol had gelkregen, te moeten staken.
Voarafechter wierpen zi
j achter de Kruispoort,die o0k tot een blolkhuisgemaaktwaj
en ondermi
jnd werd,stadwaartsin met groot beleid eene sterke aarden borstwering of
zoo'
genaamde halve maan op,waaraan ell
t, z0o vrouwen,meisjes en jongens alsmani

nen ,van den gemeensten sèhansgraver tot de Burgemeesters toe, met eene bewonderingwelkkende krachtsinspanning de hand leende. De uiteinden van deze halve maan,

heteene ten W esten omtrent Kraat
jennest,lletandere ten Oosten bi
jde St.Janspoort,
waren metden hoofdwal in verbinding gebragt, en ieder was door eene zware schans of

bolwerlk versterkt. Zoodra de belegerden het ravell
jn verlaten hadden, werd het
doorde Spanjaarden bezet,diexu de Kruispoort bestoolkten,terwjlde scllansgravers,
onderbedelkking van hetraveli
jn,ongehinderd konden voortwerlken. Hetgeluktb den
Haarlemmers,door het werpen van steenen zerken,k-eisteenen , zware gewigten van lood

(1)Bosscllw,Neérl.ffc!#:07#.9.1.b1.206,vergeleken l
zletCorrespondance#ePHILIPP;11,T.ll.
p.306,307. MExooc:,1I
,ist.d.1.g.#: Fl.Liv.YIlI.p.192.
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en dergelt
jkedezoldering van den walgang te verbrt
jzelen,waardoor een aantaldelvers11
55
67
86
verpletterdwerden. XaarweldrahadhetSpaansche geschutophetraveli
jn de bolwerken
en gordi
jnen(cortittestgenoegzaanavernield,eneenebresvanbijnatweehonderdschreden
breed geschoten.Daar debelegerdengeenewerkenhadden,om de aarlvallersin de zi
jden
tebestoken,enoverhetgeheelteweinigruimte, om eeneaanzienlt
jkekri
jgsmagttekunnen ontplooi
jen;daarde grachten bovendien digtbevrozen waren,hetgeen hetstormloopen niet weinig zou bespoedigen ,werd Zaturdag, de dag vôörMaria Liclttmis,totden

storm bepaald /
k1) Bi
Yt.
j hetaanbreken :'an den dag,warende soldaten van de onderscbei- slPro
dene posten ingetrol
tken en op één punt vereenigd. Zi
j moestenhemden over hunne k
1e
5l7
m.
3
.

gewone kleeding aantrekken,om elkandcr uitde veelsoortige benden,welke in dé stad
kunnen herlkennen. Do> EEItIII>&Xp DE Toluzoo en Dox ltobltloo DE ToLEoo
w aren , te l

moesten elk metvi
*#
ifvaandels, deze ter regter-,gene terlinkerzi
jde,de Kruispoorten
hetnaaste bolwerk bestolten; box ooxzAx,o I)E B&tccAxox'
rE metzi
jne afdeeling en tien
vaandels W alen onder ltoxzlto zouden hen volgen; twee honderd W alen onder nz aoslzzs, welke uitFriesland was ontboden, moesten de St.Janspoort bestormen, en de

ruiteri
j bezette de wegen,om den belegerden hetvlugten te beletten. Zonderdoorde
wachten bemerktteworden,belklom een aanzienli
jlkgetalSpanjaarden den muur.Doch
vi
jftig schutters en soldaten, in der haastuitde nabi
jheid toegeschoten, drongen den
vl
jand terug,en weldra kwamen de burgersen soldaten, die op geen aanvalverdacht
geweest waren,doorhetschreeuwen en schieten uitden slaap opgeschrikt,in het geweer
en op de stri
jdplaats.Do> >'
REDERIK had intusschen,na hetgewone gebed,het sein tot
den algemeenen storm gegeven; cn onder het lossen van eenige kanonschoten rultte
men voorwaarts. Do> aooltllo BE ToLEoo en LoRExzo PEREA, een Portugeesch Hop-

man, stoven heteerstnaar de Kruisfoort. De hooftlwal wertlmet geljke woede en
dapperlleid verdedigd a1sG stormd,t0tde llaarlemmers, ongetwi
jfeld metvoorbedachten
rade,terug weken; wantnu beschoten zi
j van achter de nieuwe verschansing, wellke
de vt
janden nietbemerkthadden,en uitde belendende huizen de Spanjaarden, die
op het veroverde werk zich, als het ware,verdrongen, en begroetten hen tevens vall

weerszi
jde uitde bolwerken, welke de halve naaan sloten, met een hevig kanonvuur, terwi
jlde aanvallers, door hetopdringen der beklimmers, belet werden terug
te keeren. Het springen xan de mi
jn onder het blolthuis, toen oox lpzltbzxkab nz
ToLzoo er overtrok en waarbi
j een veertigtal soldaten in de lucht vloog, vergroptte den scllrlk en de verwarring onderde Spanjaarden, die nu de verdere bestorming
opgaven, en door de belegerden tot aan hunne scllansen en loopgraven nagezetwerden.

(1)ALI,,
N geeftdezc dagteekening op in zi
jn briefaan den Koningvan den 11 van Sprokkelmaand 1573. Mnxooz,
k en andcrc schri
jvers neemen den 31 van Louwmaand. Ilist.d.1.:.de
F;.Liv. Y1l1.p. 198 vcrso.

A LCxE1
X.E E A
.
-TE ()E $'C .
111E I
JEh.
'18

15
- Ook nz Rosx-Es,welke op dest. Janspoort storm liep,werd teruggeslagen.Drie honderd
168
576
van de uitgezochtste spaansche soldaten en LoRExzo PEREA met eenige andere Hoplie-

del
? waren gesneuveld; onder de menigte geltwetsten bevonden zich oolkverscheidene
Bevelhebbers; en nox xobaloo oE TorEno was zwaar gewond. In de stad telde m en
slechts tien of twaalf dooden. ALBA verzekerjden Koning, ))datmen nimmer eeneplaats
zich zoo welzag verdedigen alsffccrlcpz, en dat de belegerden een voort
reflbli
jltenvestingbouwkundige bezaten, die nimmer te voren gehoorde ofgeziene zaken gedaan had.''

Dezevestingbouwkundigewas PIETER zAxsz,een schri
jnwerlkervan beroep,wellte tjdens
hetbeleg isomgekomen. Voorts verklaartdeHertog,dat slechts drie Hoofdbevelhebbers
in staatwaren dienst te doen; alde overige waren of gesneuveld of gewond, en onder

hen BxRToluoxEo cAMpl, welke door een schot in hetoog gedood was(1). Een
treFend voorbeeld van broederliefde mag nietonvermeld bli
jven. FEhxAxno n'AvoLos I)E
OUAOALAVARA,van debestorming in de.loopgraventeruggekeerd,mistzi
jn schoonbroeder
Juxw os zcxltu. Hi
j hangteen rondasaan den llals, treedtstouteli
jltterug totonder
t1e veste en, zonder zich om de vi
jandeli
jke kogelste bekommeren,zoektenvindtden
nog
l
ev
e
nd
,
do
c
h
e
wond
, onder de li
verlorene
ZWaar
jlten.Hj rulkthem de wapenen
vanhetlt
jf,neemthem opdenschouder,torschtermedehenenen voertgelultkig,hoewel
hi
jzelfdooreen lkogelonderwegwordt getroffen,den dierbaren lastin de verschansing,
waarooxI'
REII&LRII
i zorgde,datbeide verpleegd werdrn.- Zoo weinig verwarring had inde
stad geheerscht,dat gedurende het bestormen van deKruis- en St.Janspoorten, honderd

zeventig sleden metleeftogtoverhetl
jsdoordeSchalkwi
jlterpoortwaren binnengebragt,
terwi
jl het geleide, drie honderd man voetvoll
t en zeventig ruiterssterk,methonderd
Spaanscheruitershandgemeenwasgeraaltt,waarbi
j eenigenwarengesneuveld.De overigen
kwamen in Ilaavlem ,waar onlangs TSERAERTS met hulpbenden was binnengerukt.
Na den slechten uitslag van den tweeden storm , scheen '
oox I'R>:IIERIK niet ongenegen,op voorstel van eenige Bevelhebbers,het beleg op te breken,doch werd hiervan

door den Hertog, zi
jn vader, afgebragt,welltenOg steedste Nijmegen bedlegerig was
en hem ,bi
j monde van pox BERXAROIX I)E MExpozA,lietweten:))dathi
j zelf llet beleg zou ltomen voortzetten, indien oox VREOERIK vertreltken wilde; of diens moeder uit

Spanje zou laten ontbieden, om in plaats van haren zoon laetbevel te voeren-''
Xen besloot nu twee sterkten op te werpen, om zoo mogeli
jlt de stad allen toevoer af te sni
jden, en den muur tusschen de Kruis- en St.Janspoorten te ondermi
jnen. ))God eve, dat de zaken goed gaan,'' schreefALBA bi
j deze gelegenheid aan
den Koning, ))maar om Uwer Xajesteitde waarheid te zeggen, ik vrees er voor,
wanneer ik in aanmerlting neexn de aanzienli
jke menigte volksin de stad, hetgroot
(1) Comes andante de

PHiLiPPE

11, T . 11 . F . 310, 311 .
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z
'
)gr

aantal zieken in ons leger, de velen, die dageli
jks hunne vanen verlaten zonder dat1568m
en bet kan beletten, en de wjze, op welke de belegerden zich totnu toe verde- 1576
digd hebben (1).', En inderdaad,metgeweld wasvooreersttegen destad nietsuitte
rigten, waar debezetting en de gewapende burgerseenszoo talri
jk waren alsthans
het Spaansclze leger was, van hetwelk meer manschappen door het gure winterweder,

ziekten en ongemakk-en, dan doorde kogelsen hetzwaartlder vi
janden waren omgekomen. De koude waszoo snerpend, datmen dikwi
jls de scllildwachten doodgevroren
op de posten vond; en zooveel soldaten waren weggeloopen,dat ALBA het niet waagde,

hun getalden Koning op te geven (;). Xaarnietmindcrbezwaarli
jk washet,Ilaqvlcp'
ldoorhongertotovergaaftedwingen;wanthetzj hetIlaarlemmelnîleertoegevroren
of open was, de stad kon van dien ltant,over lleti
js ofmetschepen, van alhetbenoodigde voorzien worden. De Zuid-llollandsche steden ondersteunden hierin i
jverig deu
Prinsvan orarv
je. Dpr#rcc/lfzond geschut,Leijen levensmiddelen,belp vri
jîvilligers,
en andere steden boden aan, om de gewonden, ouden, ltinderen en andere weerlooze

lieden uitIlaarlem bi
jzich teverzorgen (5).Hetontbralkdaarenboven den belegeraars
aan manschappen, om alle toegangen aan de landzi
jde behoorlt
jk te bezetten. De belegerden leden hierdoor langen ti
jd noch gebrek aan verdedigers,noch aan kri
jgs-of1evensvoorraad;zelfszonden zi
jdenachtstenvan Lentemaand,toener,behalvedeburgers,
vier duizend soldaten in de stad waren, eene versterking van vier honderd man als

overtollig terug; en den negenden van Zomermaand bevonden zich onderbi
jna eel)en
twintig duizend inwoners, achttien honderd zes en dertig weerbare burgers en drie

duizend een en zeventig soldaten van verschillende natiën (1). Ondertusschen Avaren
de Spanjaarden met eenige vaandels uit de afdeelingen Yan POLWEILERy ZIAIBRO e13
AloxohAoox versterkt geworden; en eerlang Werd DON DERNARDTN DE MENDOZA Ilaar

Spanje gezonden, om den Koning van den staatvan zaken naauwkeurig te onderrigten , en op ondersteuning in geld en manschap aan te dringen. Xsxooz-t ltweet zich

uitnemend van zi
jne taak. Twee afdeelingen Spaansch voetvolk,te zamen vi
jf duizend
man,en drielzondertl ligteruitersontvingen last,ten spoedigste uitLombal-di
je naarde
Nederlanden op te ruklken; en Mzxoozz
k zelven werd eene aanzienli
ke som ter hand
ej
gesteld, die thans van te meer belang was, daar de Duitsche benden reeds, wegens
wanbetaling, Legonnen te m uiten.Uit hoofde der strooptogten van de burgers en Nas-

sauschebezettingen dernabi
jgelegeneplaatsen,werden meerdanachtduizendman,die'
(1)corresponda3kcedepufLlpps 11,T.1I.p.312.
(2)Correspondance#cPHILIPPB11,T.ll.p.310,315.
(3)McxoocE,Ilist.d.1.g.de Fl.Liv.lX.p.200.
(
à4)Belalîgr.&?t#Jr.J
.
)I.23. MEM)OCE , Iitst, d . 1 . g . de Fl.
.

Liv. 1X . I' . 208 .
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1568- m en anders voor hetbeleg had l
kunnen bezigen,gevorderd om den toevoer van krt
jgs1570 behoeften
en levensmiddelen uit Utrecltt, waar zich de naagazi
jnen vonr hetSpaansche

legerbevonden,naarAmstevdam tebeschermen,terwi
jltevenseen talri
jk geleide vereischt werd bi
j het zenden van geld,lt
jftogten wapenen uit Alttwerpettnaar N'
t
jmegen. sinds de burgers en de bezetting van W oevden, langswellte stad de Spanjaarden eerst den toevoer naar het leger voor Ilaarlem beproefden, een transport vermeesterd hadden, was de weg over Amsterdam alleen nog veilig. Onophoudeli
jlt

bestooltten de Noord-llollandsche vri
jbuiters de lktlnvooi
jen uitAmsterdam , langs den
na
a
r
l
i
e
t
Spaa
ns
che
l
e
ge
r
a
f
ge
z
ont
l
en. Xet een lang roer, soms
Sparendammerdi
jk
met twee op den rug, overvielen deze stoutegasten,op schaatsen overheti
jszwierende, het vi
jandeli
jk geleide en sleepten den buitmet zich. Bi
j open water roeidcn
ZJ
j* met de uiterste snellzeid in kleine vaartuigen aan land, en waagden niet zelden
onverschrolklken hun leven. Hiervan s*trekt onder anderen zeltere 'T Ilozx ten getuige, die mettwee roei
jachten het-1J onTeilig maakte. Hi
jzieteene bendespeer-

ruiters, honderd vi
jftig man sterk, tusschen Amsterdam en Sparendam , klautertaan
hethoofd van slechts achttien vri
jbuiters tegen den di
jk op, tast van voren en in
den rug de vi
janden aan en, terwi
jl in den drassigen grond de paarden ten deele
j, in de
bli
jven stelken, ten deele uitgli
jden en hunne ruitersafwerpen, vernielt hi
hierdoor ontstane verwarring, hen tot den laatsten man toe. Door deze en andere
stoute daden had 'T lloEx zich zulk een naam VerWorven,dat de Baron I)E Llcorzs
hem onder vri
jgeleide bl
j zich liet komen en, verbaasd in den gevreesden heltl een
eenvoudigen loord-llollandschen boer aan te treffen ,hem gescllenken aanbood, welk-e
'T HOEN grootmoedigafwees. Tocn hi
j op eentogtnaarhctIlùisterIlavtkri
jgsgevangen
gemaalkt was,werd hi
j,op voorspraak van nE I-zcorEs, zonderlosgeldvri
jgelaten. Hi
j
jf
sneuvelde in een geveclzt bt
j Ilpeltdam. Erwordt nog van een ander koen bedri
van deze vri
jbuitersmelding gemaakt. Onderrigt, dat eene sterlke bende Spanjaarden
uitAmsterdam naar de legerplaatsvoor Ilaarlem was opgerukt, roeiden zij van den
W estzaner-overtoom metllunnejachten naarden tli
jlt,vielen de vi
janden in den rug,
sloegen allen dood, sneden hun de neuzen en ooren af, well
ke zi
j op llunne

hoeden staken , en keerden met den buit huiswaarts.
Zoodra de vorst ge:veken was, beproefden de Amsterdammersmetvi
jfschepenen eene
i
n
he
t
Spaar
ne
ge
br
agt
lzadden , door
kleine galei, die zi
j door de Sparendammel
-sluis
eene opening, in den lagen weg bi
j hetPenningsveer gegraven, in het Ilaarlemmermeer te geraken, doch dit werd hun door de Haarlemmers belet. De Graaf van
Bossu lietnu den orertoom ,een half uur van Amsterdam , doorslelken,en het gelukte
hem indedaad eenige kleine vaartuigen in het Kaarlemmer-î
veer te brengen, tlie
echter door de Haarlemsche galei, onder bevel van dcn W atergeus atx.oB A>Tno-

xlszoox,verjaagd werdenen daarbi
j eenbodem verloren,wellks geheelebemanningdond-
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geslagen werd. Eetwaren en kri
jgstuig, die te voren bi
j enltele sleden in de stad15
16
57
86
He
t
e
er
s
t
e
va
ar
t
ui
g
,
da
ar
me
de
kwamen, werden nu met geheele schepen aangebragt.
12 v.
rokbeladen,ltwam uitLeiden en werd dien dag doornog achttien scheepjes gevolgd. De Sp
klem.
Amsterdammers hadden het doorgaans te kwaad, wanneer zi
j dit zochten te lteeren. 157:$

Eensveroverden zi
jde groote Haarlemsche galei, gevoerd doorGEXARDnE zoxo,dieS2P1
v
rOL-zich ter naauwernood door de vlugt redde. JAcoB Awl'ntlwlszoox en eenige andere kelm.
scheepsbevelllebbers echter hernamen nietalleen terstond dien bndem , maar zetten de

Amsterdamsche schepen achterna en maakten nog een schip pri
js, op hetwellt alde
Spxjaarden en Mralen doorstoken werden,behalve drie ofvier man,die zi
j methet
hoofd van den Kapitein naar Ilaarlem zonden. Bi
j eene andere gelegenheid werden
vi
jfhonderd Spaanschgezinden door drie honderd Nassauschen verdreven,waarbi
jzi
j
achttien of twintig man verloren. Xaar hetwas niet genoeg, Ilaarlem van levensmiddelen te voorzien; men moest ook trachten den belegeraars, die met het delven van

mi
jnen en loopgraven cn het opwerpen van schansen voortgingen, den toevoer afte
sni
jden en hen daardoortothetopbrekenvanhetbeleg tenoodzaken. ORAxzzbegreep
te regt,dat Ilaarlem hetop den duur niet zou kunnen uithouden; en de noodlottige
uitwerlking, welke het verlies van deze stad, na zulk eene heldhaftige verdediging en

zonder dathi
j haarhad ltunnen ontzetten, op de overige steden moest hebben,wasL8entvt.
'niet te ontkennen. ))Iletland wordtarm ,en hetvolk den lkri
jg moede,''schreefhi
jmaand
aan I-opEwxzx vanNassau,wiens raad en hulp lzi
j tevens inriep. Soxov raadde inmiddelsaan,den di
jlttusschen Amstevdam en Ilaarlem , omstreeks hct Iluis ter Ilart,
te verschansen en op eenige punten door te steken; dech daar tle Amsterdammers hem
in de versterlking van dathuiswaren vöörgeweest, kreeg hi
jlastden biemerdjjk
tusschen Amsterdam en M uiden te bezetten. Eerlang daagde dan ook de vnoedige

kri
jgsmanmetachthonderd soltlatenen eenige schansgravers in vi
jfen twintig schepen 14v.
uitEnkhuizen op,en verschanstezich bi
jJaap ffczlzlc.
ç,een Iluntop dien di
jlt van waarma
Lent
eand.
uitmen den toevoer, zoo te water alste land,beletten ltonde. Terwi
jlhi
j zich naar
Edam had begeven, om meer manschappen, vaartuigen en levensmiddelen bi
jeen te
brengen, werden zeven schepen afgezonden, om Amsterdam te verkennen;vi
jfdaarvan vielen in handen van Bossr, welke het echter niet waagde, met zi
jne dertig
schepen , in Amsterdam uitgerust, de overige twintig aan te tasten, dewi
jlzi
j digt
aan den dt
jk lagen en door het geschutdcr schans gedektwerden. Xaartoen hi
j
van nox >'REBZRIK eene bende busschieters ontvangen , en de helft daarvan op de

vjfveroverde schepen verdeeld had, viel hj met de andere helft ep de bezetting
van Muiden, Naavden en Am sterdam de schans aan. Op dit oogenblik verscheen

sowov met twee en vi
jftig zeilen uitNoord-llblland. Bossv,bewustdat zi
j schaars
bemand waren, ging,daar de wind in zi
jn voordeel was, onder zeil, om hen te bevechten, doch zi
jnamen devlugt. Soxov,van de zi
jnenverlaten, redde zich met
11 DEEL. 5 STrK.
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levensgevaar uithet midden der vi
janden. De bezetting derschans verdetligde zich
1568- intusschen dapperli
jlt,en sloeg zelfs eenmaal de Koninlklt
jke benden af;maarbi
j de
1576 terugkom st van sossv,metvernieuwd geweld aangevallen, gebrelt aan leeftogthebbende
18--19

Yan en alle hoop op ontzet opgevende, begaf zj zich desnachts, daar de vt
jand in geen

tente- verdrag treden wilde, in hare vaartuigen en stak mitlden door de spaansche schemaand.

1573 pen dwars over naar W aterland. Eenigen vielen in handen der Spanjaarden; de
overigen bereikten den lldi
jk en onder laen zAw TAAxsz scuAv'
r, Kapitein van de
groote Hoornsclze galei, die echter den di
jlt nietbeklom ,vöörhi
j zi
jn schip, in
hetgezigt der vi
janden,in den grond geboord had. Bossv zette devlugtelingen,
die met moeite llunne afgematte ligchamen voortsleepten, achterna en allen , zegt

men , zouden onderhet zwaard der vi
janden gevallen zi
jn, indien niet zAx HAaI>o,
een burger van ffpprzl, op eene plaats waar de di
jlt zeer smal was post gevat
e
e
n
a
n
d
e
r
e
uo
R
A
r
x
c
s
c
o
c
L
E
s
,
ma
a
r
g
e
l
t
e
e
l alleen, den vi
jand zoo lang
en geli
jk
tegengehouden had,tot zi
jne makkers in veiligheid waren. Toen sprong hi
j in het
binnenmeertje, welk aan de eene zi
jde den di
jk bespoelde,*bereilttemetzwemmen,
onder een hagelbui van kogels, den anderen oever en kwam 'door de weiden behou-

den te Monnikendam aan. Bossc maakt in zi
jn oKciëelverslag aan ALBA overhet
gebeurde aan den biemevdi
jk, van dit heldenfeit nietalleen geen gewag, lzetgeen
trouwensniette verwonderen is, maar berigt, dat hi
j een grootaantalvlugtelingen,
bi
jhetontschepen aan den Noord-llollandschen wal,versloeg en hen totbi
jMonnikendam door eenige busscllieters liet aclltervolgen, welke er nog meer dan honderd

doodden (1). Beide getuigenissen hebben zich welligt aan overdri
jvingschuldig gemaakt. Xen kan zich alsmogelt
l
jk voorstellen, dat een Romein, geharnasten met
schild en zwaard gewapend,den vi
jand op eene houten brug zoo lang staallde houdt,
tot deze in der i
jlachter hem isafgebroken;maarbezwaarli
jk, dateen enkel man,
onbeschermd tegen lletvi
jandeli
jk geweervuur,op een smallen di
jk den vervolgenden
Spanjaarden den doortogtbetwistheeft en ontrefbaar voor hunne ltogels gebleven is,
jh,
t0t zi
jne maltkers gered zi
jn. Xen weet,hoegaarnede mensch de zaken overdri
vergroot, opsiert en er een zweem van het wonderbare aan tracht te geven. Dit is
blt
jkbaar ook het geval geweest met de daad van ztx HARIXO. lmmers een Noord-

Hollandsch schrjveruithetmidden derzeventiendeeeuw,zeerervaren in de geschiedenisvan zi
jn gewest,verhaalteenvoudig,dat ))uAhxxo op den di
g'
k den vi
jand eene
trfjlc staande hield;maaralzoo men te felop hem aandrong,in hetXeer sprong en

naarlandzwom ,zonderdooreen roergetroFen teworden (2).'' - Doorhet over(1)Corremo'
ndancedeplllLlppz11 T.ll.p.338.
(2)soll'
rnnoox,SaanlandsArcc#fc B.Y.b1.465.uitg.v.1702.
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haast wegzeilen der vaartuigen, waren tweehonderd man genoodzaakt geworden in de 1568-

schansop den biemerdl
.
jk achter te bli
jven. Allen, vier gevangenen uitgezonderd,
werden omgebragt. Xiddelerwl
ql had soxov, deels door smeeken, deelsdoordreigen

1576

met 's Prinsen ongenade, op nieuw eene vloot van over de tachtig zeilen uit de

Noord-llollandsche steden bi
jeengebragt. De Vice-Admiraal I'IETER lpltiwxy:x, aan
wien het bevel er over vas opgedragen , kwam te laat t0t ontzet en konde oolk de

sch= s niet hernemen, ofschoon hi
j de schepen der Amsterdammersnaar hunne stad
terugdreef. ))Onbilli
jk gaat hetin den oorlog,''zegt Hoor'
r. ))Zoo hetwel gaat,elk
eigentzi
jn deelaan de glorie. ln tegenspoed,zoeltt men den eenigen Overste dewi
jte
te geven-'' Zoo was het ook met soxov. W egens den mislultten aanslag op den

DiemerdI
jl: geraakte hi
j in hevige botsing met de Noord-llollandsche steden, welke
alde schuld op hem wierpen; en dit zou ongetwl
jfeld ernstige gevolgen gehad hebben,indien ORAXJE metzi
jn gewoon beleid niettusschenbeide gekomen ware.
De Haarlemmers gingen intusschen rusteloos voort met het verdedigen hunner veste,

het digten derbressen,en het herstellen dermuren.Loo juistmikten zi
j van de wallen uit haalkbus en doelroer, dat zelden ongestraft een hoofd zich boven de Spaansche

borstweringen vertoonde. Hierin onderscheidde zich bi
jzonder de achttienjarige burgervaandrig PIETER nmKszoox UASSELAAR, een neef van xExAv,die menig Spanjaard
deed sneven, en gewoonli
jlt zi
jn maalti
jd hield op den wal, waar zi
jne moeder hem
van spjsen hetbenoodigde kruid en 100d voorzag. Xaar de belegerden bepaalden ziclz
nietalleen bi
j verdedigen. Nog steedstastten zi
j den vi
jand in zi
jne verschansingen en
loopgraven aan. lmmers gedurende het beleg, zi
jn niet minder dan een en veertig
uitvallen geschied, zoowel om de vi
jandeli
jlke werken te vernielen of de schansen
te veroveren, als om den aangebragt.wordenden toevoer binnen tekri
jgen. Somti
jds
deden zl
j op zes of zeven plaatsen te geli
jk een uitval, en het geluk was meestal den stoutmoedigen gunstig. De Duitschers, die in den #ptf/ gelegerd waren

en bi
jna al de boomen,om er zich bi
jteverwarmen, omgehouwen hadden,terwi
jl
hetland in den omtrek onder water stond, leden den meesten aanstoot, daar zi
j minder in getal en verre van het kwartier der Spanjaarden verwi
jderd waren, die zich
doorgaans wakkerder gedroegen. Onderde togten aan dien kantwas de gedenkwaardigste

die,waarbi
jde belegerden,ten getalevan duizend oftwaalfhonderd man,zoo burgers 25v.
als soldaten
, del
egerplaats, met bi
jnadrie endertigvaandelsDuitschers enW alenbezetLe
mant
aned
en geduchtversterkt,van drie ofvierzi
jden te geli
jk aanvielen, hettegen hen gerigte 1573
grof geschutveroverden, denvi
jandop devlugtdreven,zi
jneverschansingenvernielden,
en meerdan drie honderdtenten enhutten inbrandstaken.Zi
j hadden tusschen de acht
honderd en duizend man verslagen, en, naar verhaald wordt, hoogstens negen of tien
man,waaronderAhnExxs, een dapperNederlandsch Hopman ,verloren. Zegepralendkeer-

den zi
j met zeven veroverde veldstuklken, negen standaarden, en een grooten buitaan
35+
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1568- paarden, hoornvee, wapenen, kleedingstuklten en k-ostbaarheden van goud en zilver
1576 terug. 31en plantte de stukken geschut en de standaarden, ten teeken der overwinning, op de wallen, en den belegeraars werd honend toegeroepen: ))dat Ilaarlem

hetkerkhofder Spanjaarden was-'' Xetregtmogtde behaalde zege roemri
jk genoemd
worden, )wantzeer zelden gebeurtket,''zegtxsxoozA,))datde belegerden den vi
jand zoo veel geschut en standaarden ontnemen en veilig in hunne stad kunnen bren#en (1).''Ben Duitschers,wien nu reedsten twcedenmaleeene nederlaag had getroffen,zon'
d nox I'It>:I/ERIK ,op hun dringend verzoek ,een hal
f vaandelSpanjaarden, ofschoon hi
jdie bezwaarli
jltbi
j deloopgraven ontberen konde, tot onderstand uit vrees,

datzt
j andershunnen postmogten verlaten.
29v. De vreugde der Haarlemmers werd weinig dagen daarna getemperd, toen Bossr,
luente. .j
maan(1door eene opening in den di
lk bi
J yet guLs jcy,gapt, met tlrje en dertig schepen

1573 en zes of zeven galei
jen in het Ilaarlemmevmeer stevende,de vi
jandeli
jke bodems
z y. deed wi
jken, en er eenige van bemagtigde. Xaar de Prins van oranjehad spoedig

Grasm.eene vloot van m eer dan honderd zeilen in den Kaag bil
'Leiden vereenigd, waartoe

Opr#rcc/lf twintig schepen, Iktterdam vàjftien, belp en Gorlêum elk tien, Scltiedam
zes, en andere steden naar vermogen vaartuigen geleverd hadden. D0x >'ZAEIIEIUK , verwittigd dat dezevloot eerstdaags 'sltonings sclzeepsmagtzou aantasten,liet terstond eene
schans of sterkte, door hem onlangs aan het Ilaarlemmermeer opgeworpen, met ge-

schut en krl
jgsvolk bezetten, opdat de schepen ditpuntnietbehoefden te bewaken,
maarzich ongehinderd,werwaartsz1
jwilden,wenden konden. Daarhi
jverwachtte,dat
de aanvalbi
j hetkwartierderDuitschers zou beginnen,en debelegerden tezelfdentjd
eenen uitval zouden beproeven, om 'sKonings benden in de loopgraven bezig te hou-

den, opdatmiddelerwi
jl langs ltet Spaarne levensmiddelen in de stad konden gebragt
worden,vermaandehi
jnadrukkcli
jk deBevelhebbers op hunne hoede te zi
jn en d1t
tebeletten. EhAsso moest met zi
jne Spanjaarden en W alen verhinderen, dat de
Haarlemmers zich met 'sPrinsen vloot in gemeenschap stelden; en vier vaandels nzi-

terl
jwerden gelast,de bedreigde punten ter hulp te snellen. Deze voorzorgen pleiten voor het doorzigt des Yeldheers. Immers, spoedig trokken vt
jftien honderd man
ï) v. langs de beide oevers van het Spaavne, behalve nog zestien gewapende vaartuigen
f'rasm' d t

uit e sad,waarschi
jnli
jk methet doel, om de brug, door de Spanjaarden over
datwater geslagen, te vernielen, met de vaartuigen zich bi
j de vloot te voegen,en
op die wi
jze de gemeenschap open te houden. Roxzao trok hen metderuiteri
jte
gemoeten vervolgde hen,na een scherp gevecht,t0t aan de stadsgrachten,terwi
jlhet
voetvolk debodemsnoodzaakle terug te keeren, zelfs twee daarvan, die aan den grond

(1)Ilid.d.1.:.de Fl.Liv.lX.p.2X .
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geraakt waren,benevens twaalfstukken geschutvermeesterde,en de bemannlngdoorslak 15681576
of over boord wierp. Ondertusschen was 'sPrinsen vloot, honderd acht zeilen sterk,

opgedaagd. Toen zi
jmetde scheepsmagtonderrossr slaagswas,stapten tweeduizend
man nabi
jIleemstedeaan land,om devi
jandeli
jkewerken tevernielen,en de belegerden troklten in grooten getale uitom hen te ondersteunen, terwi
jl de Spanjaarden bi
j
deloopgraven hunne murenbestookten,zoodatop éénen ti
jd op vierofvi
jfplaatsen te
geli
jk gevochten werd. Na eenige hevigeschermutselingenwerdende Haarlemmersterug
gedreven; de gelande manschappen scheepten zich weder in, en sossr, daar de

avond begontevallen,staakteden stri
jd en lietvoordesterktehetankervallen. Dox
Fltzny:ltzx getuigde, ))dat de Haarlemmers dien dag alles gedaan hadden, wat de beste

soldaten van dewereld menscheli
jkerwi
jzedoen konden (1).''
Door de schepen van Bossc en het opwerpen van een groot aantal schansen tusschen

hetkamp der Spanjaarden en de stad, voornamehjk langs hetKaarlemmermeer, werd
detoevoervoordebelegerden dageli
jksmoet
jeli
jker,en bt
jnageheelafgesneden.Reeds
in hetbegin van Bloeimaand achtte de Prinsvan oranje het onmogelt
jk,Kaarlem langer van eenigen leeftogt ofltrijgsbehoeften te voorzien. Hetgebrek aan levensmiddelen noodzaakte het stedeli
jk bestuur, aan ieder eene bepaalde hoeveelheid brood en
vleesch uit te deelen. #an de mannen werd een pond tarwebrood, aan de vrouwen een

halfpond en den kinderen een vierde pond 'sdaags verstrekt; de jongensmoesten
zich met moutkoeken behelpen, geli
jlt allen, wien hun rantsoen niettoereikend was.
ge
munt
ge
l
d
,
l
i
et
de
Regering,ter betaling der soldaten ,zoo wel uit
Bi
j mangel aan
het zilverwerk dat a=gesl
agen wasvan hen, die zich bi
j den vi
jand bevonden,a1s
dat door de burgersopgebragt, en, waarschi
jnli
jk,uitdekloosters en kerken was
opgevmagd, noodmunten slaa van .
onderscheiden gehalte en vorm , die boven de
waarde werden uitgegeven, maar na aioop van het beleg ook tegen dat bedrag
weder zouden ingewisseld worden. Daar niet zonder groot gevaar brieven uit en in
de stad gebragt werden, bediende men zich van duiven, onder wier vleugels of wel

aan depooten een brielje was gehecht, totpostboden. Dezewi
jze van briefwissec g,
welke reeds in Indiè'
n en bi
j de Romeinen bekend geweest, doch laterin onbruik geraakt was, werd echter onveilig, sinds eene dezer vliegende boden van vermoei
jenis
in de legerplaats desvi
jands neérgeltomen en'hetbriete ontdektwas geworden,want
nu maakten de Span/arden bjzonderjagtop alle duiven, welke zj in het oog kregen. Xen onderhield ook gemeenschap door met vuren en vlaggen seinen te geven.

Nu en dan werd een weinig mond- en krl
jgsbehoehe door eenige stoute gasten binnengebragt, die zeer ligt gekleed,met twee pistolen in den gordel, linnen zakken

(1)Corre.
îpondancedepllslpps 11 T.11.p.328,329k
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1568- aan den hals,ter overbrengCng van buskruid ofmeel,en een verrejager of polsin de

1576 hand,die tevens voor spies diende,om over de sloten en waterplassen te springen,
tusschen de Spaansche schildwachten door en in de stad slopen. Sommigen van hen
werden gevat en in het gezigt der belegerden aan hals of beenen opgehangen. Uit
weerwraak hingen de Haarlemmers, tegen den zin der Regering, de twee Oudburgenzeesters Qulltvx blRKszoox en LAMBERT JAKoBszooxj die op vermoeden in hechtenis

waren gezet, geli
jlt o0k ADRIAAN vAx GROENEVEEN,een burger, vroeger in Spaansche
dienst en thanslkri
jgsgevangen, nevens xi
jfsoldaten,eenen Priesteren een vi
jftienjarigen knaap op aan een galg, op den wal geplant. De vrouw en dochter van QrxRxx
nlRKszoox,welke heln OP den weg naar de strafplaats m oed inspraken, werden door

het gepeupelin betwater gedrongen en beide verdronken. Om de Spanjaarden gevoeliger en grievender te tergen, werden de beclden der Heiligen naar den muur gesleept en in de bressen gesteld. Ook werden poppen van hout of stroo, in gees-

teljk gewaad gehuld, gegeeseld, doorboord en dan verminkt in de grachten geworpen. Een Spaansch soldaat, verontwaardigd dat een afbeeldsel van de Heilige

Xaagd in eene bresgestopt was, ltlom er,ondanks de kogels der vi
j= den, tegen
op,'omarmde het beeld, dat zeer groot en zwaar was, en liet er zich mede van
den muur vallen. - Het gebrek steeg ondertusschen in de stad hoe langer zoo

5 v.meer. Hetbrood, in de veroverde vaartuigep gevonden, was zeer zwart en bi
jna
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1573 van kruid en lood voorzien waren; en om hun dit nutteloos te doen verspillen, plaat-

sten zi
j van ti
jd totti
jd hoeden op staken boven de borstweringen.De Prinsvanoranje
moest tweehonderd oorlogsvaartuigen en meerdan vi
jfen twintig duizend man onderhouden, waartoe hem de middelen ontbraken. En nogtans zou het verlies van Ilaar-

/cm zt
jner zaak onberekenbare schade toebrengen. Alles moest derhalve beproefd
worden, om de Spanjaarden tot het opbrelten van het beleg te noodzaken, en
nadrukkeli
jk werd LonzwlzK van Nassau aangespoord,zoomogeljk,derbenaauwde
stad te hulp te snellen (:). lnmiddelswasAlrowlz orxvzzlt, voorheen schilder,maar
die aan Graaf Iuonzw lzx inhet verrassen van Bevgen inIlenegouwen veel dienstbewezen

had, doorden Prinsmet duizend soldaten in vi
jftig of zestig vaartuigen afgezonden,
c-7 om den biemerdijk te heroveren en te bezetten.Xaar twee vaandels Amsterdamsche
Bl
'o
ae
l'
i schutters, door vawxcols vzaovoo aangevoerd en van eenige zi
jnersoldaten verzeld,
maand.verdreven hem weldra, waarbi
j hi
j meer dan drie honderd man en zeven schepen
-

(1)CorrespondancedeplltlppE 11,T.11.p.328.
(2)hrcltivesdela Jfcfdtm #'orange,T.lV.p.87,88.
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verloor. Onder de gesneuvelden was hi
j zelf. Door ALiA waren vier duizend Ka-1568relsgulden dengenen beloofd, welke hem orxvxzh levend, en twee duizend wie 1576

hem dood in zi
jne handen stelde (1). Deze som werd den beiden Amsterdamschen
vaandels uitbetaald, het li
jk, in vierstultken geltapt, op palen ten toon gesteld, en
het hoofd over de wallen in Ilaarlem geworpen met een bi
jschrift: ))ditis hethoofd
van oxa
lvlEh, den schilder, die Bevgen heeftverraden-'' Ondertusschen hadden vi
jf
en twintig schepen, na eene vruchtelooze poging, zich van de Kuindev te verzekeren,
om het vervoer van levensmiddelen uit Friesland over Kampen naar het leger vnor
Kaarlem te belemmeren, dertien honderd man in het dorp Breukelen geworpen. De
Spa= sche bevelhebber in Utrecltt tastte hen aan, verslocg vier honderd man en zond
honderd en Zestig gevangenen naar MOSSU te Amstevdam , om hen op de galei
jen te

bezigen,welke hi
j aldaar uitrustte.
'sPrinsen vloot op hetKaarlemmermeer boezemde ALBA zoo veelontzag in, dat hi
j
hetnietwaagde bevelte geven, haar aan te tastcn. ))Ditiseen oorlog,''schreefhj
den Koning,))zooalsmen ernimmereenen gezien heeft(2).'' Dageli
jksslopen busschieters uit het Land van A'JCCJ in Ilelland; van ti
jd tot ti
jd werden wel eenige
van hen gevat en omgebragt,maar hetwasonmogeli
jk,hun den toegang geheelte
beletien. Op het berigt, dat Graaf Lonzwzzlt van Nassau t0t ontzet van Ilaavlem zich
gereed maakte, had de Hertog op nieuw volk geworven , doch waarvan eene bende
W alen tot de omwentelingsgezintlen was overgeloopen. Bossc ging inmiddels voort,

de stad te water,cn oox I?Zt>:IIZIUK haaraan delandzi
jde t
lerwi
jzein te sluiten,dat
niemand meer in of uit de stad geraken konde, en de Haarlemmers den Prins van

oranje te kennen gaven, datzi
jhetnietlangerdan nog drie weken konden uithou- 51v
.

den , in de hoop, dat Graaf Izonswlzm dan met eenige ligte ruiters, waaraan het Bloeimaand

thas de Spanjaarden zoowel als den Prins ontbrak, tot ontzet zou opdagen. De 1573
Staten van Knlland steunden hierop insgelt
jks. Aller vertrouwen was OP LODEWIJK
gevestigd, alkwam lli
j ook maar alleen in persoon; zoo waren hem alle harten genegen. ORA>zz spoorde hem derhalve met vernieuwden nadruk daartoe en wel te meer

aan, dewi
jl versche Spaansche benden in aantogt waren, wierkomst in het Land,
))welks bevolking van nature onstandvastig is en ligt geschokt wordt, vnoral thans,

(1)))Comme alperversité dudict Antoine,:)zegtALBA,))se dcscotwrejournellement de plqs
en plns,etqu'iln'estpourJcfrd bien en ccmonde,etquepartant(pourtant)convientchercher
tœsznppcn.
çpossibles,zct
fr en tollir homme q
sïpernicieulœ etpestifère,jemesuisadvisé,que
sera bien que ledict Antoine soit abandonné à tous, avec promisse etc-'' Correspondance de
plllLlppz 11,T.ll.p.357.

(2)Correspoltdance#àpfllslppg 11,%.I1.p. 5l.
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1568- nu zj zich door allen,zelfsdoor de Koningin van E zlpclcg?d verlaten ziet,''groote ont1576
steltenis m oest verwekken (19.'' Hi
jweeshem den weg aan, ditdoelte bereilten, en
bragt hem op nieuw de heillooze geyolgen onder het oog, welke de val van Ilaarlem
voor de algemeene zaak hebben zou. Xaar de gezondheid van x-obzwzzK was sedert

de belegering van Bevgen nog niet geheelhersteld geweest,en ditschi
jntnadeelig op
zi
jn gewonen i
jver gewerkt te L'ebben; ook washi
jin veelvuldige onderllandelingen
met het Fransche Hofgewikkeld. H1
j bragteindell
jk weldrie vaandels ruitersbjeen,
xnaar de wegen werden toen door de Spanjaarden zoo scherp bewaakt, datzelfsde
Prins 't niet waagde,hen tot den togt herwarts te vermanen.
Evenwel zetten de Haarlemmers met dezelfde onvermoeide dapperheid de verdedi-

ging hunner veste voort, bestookten onophoudeltjlt den vl
jand in zi
jne veelvlzldige
mi
jnen en loopgraven, en waren bi
jna dageli
jlts met hem llantlgemeen. Op hetdoor
hen verlaten raveli
jn voordeKruispoort,had nox I'ItEII>rRIK eenehoogekaten daarop
een plat bolwerlt laten opwerpen, en er twee veldstuklten gepl= t, die groote schade

in de stad aanrigtten, maar eindelt
jk door de belegerden tot zwi
jgen gebragt, en zelfs
van het bolwerk afgeschoten werden. Vruchteloos beproefden de Spanjaarden nu
en dan een aanvalop de scllans Bustenburg, onder welke , buiten de Scllalkwi
jker
en, de lkoei
jcn der burgers graasden, zoo lang zi
j er nog
23v. en Spaarnewouder poort
Bloei- eeni
ge bezaten. Ongelukkig slaagde een uitval op de Spaansche verschansingen, bi
j
m aand
1573 welke gelegenheid DE RoByuEs echter gevaarlt
jk gewond werd. Evenzeer mislukte
het opligten van een Spaansch transport van zeventig wagens met goederen voor het

kamp te Ilaarlem bestemd, op den weg tusschen Gvave en Nijmegen. Uit eenige
krjgsgevangenen vernam nox FREBERIK, datde belegerden en 'sPrinsen vlootmiddelen
25v.

beraamden, om de stad.van buskruid te voorzien. Tachtig waaghalzen verbonden zich ;
onder eede van te sterven of hun doel te bereiken, elk een kleinen zalt buskruid ih

Bloei-devestetebrengen,terwi
jlachthonderd man inmiddelsden vi
jand zouden bezig hou-

maand.d
en. Tegen den avond bemerkten de Spaansche schildwacllten , dat op 'sPrinsen vloot
vuren ontstoken waren, en men uit de stad met dezelfde seinen antsvoordde. Te middernacht ontscheepte zich lzet vollk van oltAwzE op drie verschillende plaatsen ,om zich

eenwegdoor 'svi
jandsversclzansingen te b
.anen,maarhetwerd overalteruggeslagen. Te
geli
jlken ti
jdeschaarden zich eenigeschepen tegenover'sltoningsvloetin de sterkte of
schans aan de Fuik , een water waardoor het Xeer gemeenschap heeft met de stad,

alsofzi
jwilden slag leveren,en zonden twintig vaartuigen naar den kant van Ilille//094,waar deSpaanscheruiteri
j gelegerd was,welke hetk-wartier derDuitschers moest
onderscllragen. Het volk, aan land eslapt, rulkte tot aan Ilillegom voort,en tmstte

(1)hrchivesdelaJfcidpn dtorcngc,T.1V.p.132.
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6
76a
VX

eene vi
jandelt
jke bende aan, welke zicll in de kerk versterkt llad. Op hetzelfde15
16
58
76
oogenblik deed een groot aantal belegerden een uitval,en wierp zich metdegrootsteonverschroltkenheid op de verschansingen der Duilscllers, zoodat thans alle punten werden
aangevallen. ))Het was het zonderlingste schouwspel van de wereld,'' getuigt axas.
t in

zi
jn berigtaan den Koning, ))wanthetwas alsofde stad en de lkwartieren, die haar
omringden,in vuur stonden.'' De Duitschers,W alen enBourgondiërs,onder aanvoering
van nox y'
REPERIK zelven, vervolgden de aanvallers tot de poorten der stad en doodden

van hen dertig man. Xetverliesvan vi
jftig soldaten werden zi
j,die bi
j Ilillegom ontscheept waren, door de ruiteri
j en twee honderd busschietersteruggejaagd; en van de
tachtig man,wellte hetbusltruid moesten binnenvoeren,bereiltten slechtsvi
jfhundoel;
een en veertig van hen werden gevangen genomen , versclleidene gedond,en negen en
zestig ltruidzaltlten buit gemaakt. Verbolgen over deze nederlaag,hingen de beleger-

den den volgenden dag over de muren een ltruis, twaalf geesteli
jlken en priesters,en
eenige Roomschgezinde burgers. ))Niemand,'' zegt de Hertog van Alba , ))was er in

de legerplaats,well
ke op ditgezigt zi
jne tranen konde bedwingen;''en hi
j hoopt, dat
))G0d laem de genade zal verleenen, deze verraders en ltetters naar verdienste te

straffen (1).''
Spoedig wertl die wensch, althans ten dcele, vervuld en de baltladigheid der Haarlemmers, wier wachtlzuizen buiten de stad reeds alle vernield waren, gestreng gewrelken. Dox >'REOERII
: had in X,
?p.
s/cr#(I??z een en twintig schepen gewapentl, wellte
zich met de vloot onder Bossu op het Ilaarlemm ermeer vereenigden, die nu uit drie

en zestig zeilen met acht en twintig vaantlels voetvollk bestond en ri
jlkeli
jlt van alle
lkri
jgsbehoeften '
voorzien was. 'sPrinsen vloot, wellter schepen bi
jna eens zoo grootin
gelalalsdie desvi
jands,maarlkleiner,slechtuitgerustenzwakbemandwaren,naderde
onder aanvoering van slA1
l.
lxus BRA>'
O,als Admiraal, en den Heer vAx BaowxlloRsrr, die 28v.
Bloeionlangs uit de Spaansclae gevangenschap was geraalkt, al
s Overste van lletlkri
jgsvollk,maand
.

en scheen den stri
jd te zoelten. Ellte der beide vloten trachtte bovcn den wind van 1573
de andere te lkornen;en terwijlzi
j totdateinde manoeuvreerden, bevaloow rREOERIK
aan den Baron bs cuEvaExvx en den Heer oz LICQUES, met vier honderd busschieters

van hunne afdeelingen, 'svi
jands verschansingen langs het Spaarne te vermeesteren,
aan den Hopman <.
hTAzoxA,mettwee honderd bussclzieters de opstandelingen aan zi
jn
lku t aan te tasten, en aan het Spaansche en Duitsche voetvollk uit de vcrschansing

aan deFuik, zich met de overige benden te vereenigen. Alleswerd stipteli
jlk opgevglgd, en de Prinsgezinden waren weldra genootlzaakt de schansen aan ltet Spaarne

te ontruimen en in eene andere digterbi
j hetXeer de wi
jk te nemen,ofin hetwater
(1)Correspondancedepllclppn11,T.11.p.368.
11 DEEL. 3 STUK.
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1568- te springen, waar hen eenige schuiten van hunne vloot innamen. Toen Bossv boven
1576 den wind van ,sPrinsen vloot gekomen was, tastte jjJ
y. haal
.aan,dreefhaar,na een kort
geveclat,op devlugt,en veroverde tweeen twintig schepen,waaronderhetAdmiraalschip;
tle overige vaartuigen redden zich in deKaag ofinde oudeW eteving,waardediepgaande

grootere schepen derSpanjaarden lzen niet ltonden volgen. Anderen verhalen, dat als
de Spaansche bodems kwamen opzetten en ziclz gereed maakten ,om die van den Prins
aan te klampen ,:RAwP en BhoxltlloRs'
r wel dcn hunnen bevel gaven streek tehouden,
doch zelve de eersten waren,die afdeinsden ; dat lzun voorbeeld spoedig door de overigen, na eenigen tegenstand geboden te llebben, gevolgd werd , en het grootste gedeelte
van hetscheepsvolk over boord sprong en zwemmend den oever bereikte. Ondertusschen
had RoxERo de verlaten schansen bezet en vertoonde zich nu voor die, in welke de
Prinsgezinden, twee vaandels sterlk behalve de bezetting, zicll teruggetrokken hadden.

Na eene driemaalllerhaalde bestorming, moesten zi
j, uit gebrelk aan kruid en lood,
in onderhandeling treden; RoxERo beloofde den verdedigers li
jfsbelzoud en vri
jgeleide,
ondervoorwaarde,datzi
j nimmer weder den Prinsvan orall
jezouden dienen. ln deze
en de andere verscllansingen, ten getale van elf,zoo aan het Spaarneals aan hetKaar-

lemmermeer, die nu tegeli
jlt van de land- en waterzi
jde bestoolkt en veroverd werden,
vonden de Spanjaartlen voortreffeli
jk i
jzeren geschuten nogachttien vaartuigen,elk met
twee stukken gewapend. Slechts weinig Spaansche soldaten waren gesneuveld; van de

andere zi
jde moeten meer dan dertien honderd man omgekomen zi
jn.
Het was nu volstrekt onmogeli
jk geworden, Ilaarlem , aan den hongersnood ten
prooi gegeven, van levensmiddelen te voorzien. Xeer dan twintig duizend inwoners, de bezetting van ruim drie duizend man daaronder begrepen, moesten zich

hoofdzakelt
jk met moutlkoeken en het vleesch van honden, katten en paarden voeden. Hetnt
jpende gebrek en het mislulklken #an alle pogingen t0t ontzet, bragten
de gemeente aan het morren tegen de Regering,wie zi
j verweet,dat zt
j hetvolk
door verdichte troostbrieven om den tuin leitlde. De Regering liet nu door de bur-

eri
j zelf eenige personen ltiezen, om inzage te nemen van de brieven, wellte er
Ook op ohAxzz &v% men misnoegd
meende, dat hi
j wat
meer moest ondernemen;er wasimmers,zeide men,geld genoeg bi
jeengebragt, om
gewisseld werden.

de stad te verlossen. Er wordt verhaald, dat de belegerden in eenen brief, met

hun bloed geschreven, den Prins verwittigden,dat zi
j nog slechts eene week konzomer-denweerstand bieden(1). zekeris, dat zi
j,in de hoop op ontzet, beloofden,het
ma
ntlnog wel drie of vier weken te zullen uithouden (2). ORAXJE verzuimde on15a
73
8 v.

(1)CorrespondancedePHILIPPE11,T.ll.p.371.
(2)Arcltivesdela 2
!fc?
'
J.
ppld'orcoigc T.lV.p.155.

9ES YAD ERLANDS.

%)-i
9(
.

dertusschen niets, om de heldhaftige stad te redden en besloot ))alles voor alles te wa-15681576
gen-'' Om het verveer van levensmitldelen uit Utreclttnaar Amsterdam te stremmen,

zond lai
j vier ofvi
jfduizend man naarde wegen tusschen Utrecltten Naarden,welke
er sclzansen opwierpen, hetgeen ALBA z0o veelbekommering baarde,dathi
j getuigde,
))sinds den dag zi
jner geboorte nimmer in grooter ongerustheid verlteerd te hebben;''
want was de toevoer van levensmiddelen afgesneden, dan moest men het beleg van
Ilaavlem opbrelten of van honger sterven; in Amsterdam deed zich het gebrelt reeds

gevoelen (1). Soxov had in den nachtvan den tweeden op den derden van Zomermaand den biemerd.
è
jltbezeten doorzesschansen,drie naar den ltantvan Muiden en
drie naar dien van Amsterdam , in staatvan verdediging gebragt en welke hi
j totna
het overgaan van Ilaarlem inhield, daar hi
j steedsuit Noord-llblland versterking ontving. Het doel werd echter hierdoor geenszins bereiltt. De Amsterdammers bleven

meester van hetbiemermeer,zoo weldoor de schepen,welke zi
jerop nieuw inbragten, en llunne onaliggende schansen ,alsdoor de onwilligheid van soxov's scheepsvolk ,
zoodat het leger voor Ilaarlem langs dien weg van leeftogt voorzien werd, daar de
Amsterdammers o0k van de Yaart,die uit de Vecltt tloor Ylock
îy?en biemen in ditmeer
liep, meester waren. Om de poging van soxov te ontlersteunen , kwam vAx Bztoxx.-

uoRs'
r met vi
jftien vaandels voetvolk te Amsterdaln en voorts te ouderkerlv,waar
hi
j zich terstend verschanste en een aanval van vERbroo uitAmsterdam , na een jlv
.

scherp gevecht, afsloeg. Xaar versterkt met acht honderd man onder woxacAhxEsZomerm aand
en vier vaandels onder nox rhAxcEsco BxLDES of vkluoxs en Rooltloo stptTA uitUtrecltt, 1573

noodzaakte men lzem zi
jne verscbansingen te verlaten. Hi
j trok op Nieuwersluis,
en toen een aanslag op die plaats door de muiteri
j der Duitschers mislukt was,
naar den Uitltoorn. Doch door Bossv en wolRcAaxEs achtervolgd,verspreidtlen zich

zi
jne benden; eenigen trokken naar Sassenlteim , solnmigen naarW oerden,anderen
naar elders (Q). AORI..
AX vzlolz, Bevelhebber van Gorkum ,wasom denzelfden ti
jd
met vi
jf honderd man en eenig geschutuitgetrokken, om de Vecltt boven l'
Fcce te
sluiten, ten einde den Spanjaarden den toevoer langs het Diemermeer afte sni
jden.
Hi
j begon er eene schans op te werpen en nam het slot Gunterstein in, doch werd
door den Overste zAx BAPTIST oz Twssls verdreven , die met twee vaandels voetvolk en
een kornet ruiters uit Utreclttwas getroklken. De burgers van Bltren beproefden den

Lekdijk doorte stelken,waardoor Itet Sticlttonder water gezeten hetSpaansche leger
den toevoer van dien ltant belet konde worden; maar ulzlttkEs verzekerde zich van dien

(1)correspondance dePHILIPPE 11,T.ll.p.372,373.
(2)Vri
jhebben hierdelegerberigten van sossvgevolgd, in de crrespondanc #e pHltlprs 11,
T.11.p.373- 378 medegedeeld.
51+
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1568- diik, waardoor ook dit plan veri
jdeld werd. ALBA leade nu sterlke bezettingen in
1576 *

-

-

-

ouderkerk,Nieltwersluis, Jfpzl//ppr/ en andere plaatsen. ))Dit,',schreefhi
J.den Koning, ))toont de moei
jeli
jlkheden aan van den kri
jg in Ilbllaztd, daaralleen op eene
uitgestrektheid van vi
jfmi
jlen,op den weg van Amstevdam naar Utrecltt, vierduizend

man,en even zooveel op dien van Naardelt gevorderd worden, hetgeen echter nietverhinderd heeft, dat de opstandelingen deze wegen zeven maal aclzter ellkantlerbezetheb-

ben (1).''lnmiddelswasdePrinste Leiden gekomen,om deaanzienli
jltsteburgerstot
hetleveren van manschappen,terbevri
jding van Ilaarlem ,aan tesporen;hi
jzou hen
vanwapenen voorzien en zich aanhun hooftlstellen,terwi
jll4i
jXr.I'
AvLrsBrzs,gedurendezi
jne afwezigheid,in zi
jne plaats totVoorzittervan den Raad,doorhem ingesteld,
benoemde (2). AndereHollandschesteden werden mede, en niettevergeefs,terhulpverleening uitgenoodigd. bordrecltt en Ap//crf/lz?z zonden elk twee lzonderd, den Wo-fcl

vi
jftig,en belp drie honderd vri
jwillige schutters, dienaar oudellêet'
lê trolkken,waar
Baoxxlloas'
r zich toen n0g staande llield. Honderd man voetvollt en twee laonderd rui-

terswaren te Sassenlteiîn, bi
j wie zich vier llonderd Leidsche vri
jwilligers voegden.
De genoemde steden beloofden nog vier honderd ruiters derwaarts te zenden, zoodra
de Prins zich aldaar zou begeven hebben. De Staten van IIolland hadden reeds verscheidene paarden aangekocht, en waren bezig er in het kvestlaltd nog meer aan te

koopen. )Ilqarlem verloren,dan zi
jnwj allen verloren,,'wasdealgemeene lkreet(5).
Ondanlks den wanhopigen tegenstand der belegerden , naderde box >'aEoEalzt, steeds

door nieuwe benden versterkt,metloopgraven en mi
jnen de stad hoe langer z:o meer,
en putte zich uitin middelen,om haar tot overgave te dwingen.Hi
j liet,onderanderen, op het nieuw aangelegde werlk, tlat reeds van zelf boven de wallen uitstalk, vier

masten oprigten, waar.tusschen een huisje werd geheschen, of,geli
jk lloor'
r zich uitdrukt, ))eene driekante kooivan musketvri
je planlken, achter open,ter weerzi
jde van
busgaten voorzien, en bezet met eenige scllerpschutters, om de vertledigers van de vest

te houden en tevenshunne binnenwerlken tevernielen (1).'' Xaardebelegerdenschoten de touwen aan stuk, en maakten alzoo het geheele werlk nutteloos. Esrenmin beantwoordde aan de verwachting zekere nieuw uitgedachte werktuigen, om bruggen over

de stadsgrachten te slaan en manschappen op de muren te brengen (5). Zi
j werden
(1)CorrespondancedepHlslppz 11,T.11.p.377.
(2)xsvl'
r,Ilist.d.#p#.Staatreg.,D.111.bl.425.
(3)correspondancedeplllslppE 11,T.l1.p.376.
(4)Nederl.#9l.B.:-111.bl.317.
(5)Correspondancedeplllslpps I1,T.ll.p.370.
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door het geschut der stad, hetwelk met uitstekende beltwaamheid bediend werd, weg-1568-

geschoten; en vi
jf stulklken, door de Spanjaarden op de nieuw aangelegde kat geplant
en die veel schade hadden aangerigt, totzwi
jgen gebragt. Te meer moetde onver-

1576

zwakte heldhaftigheid der Haarlemmers bewondering welkken,wanneer men den toestand

bedenltt, in wellken zj zich bevonden. TSERAERTS, die in een donkeren nacht met
een snelzeilend jacht, ongemerlkt tusscllen de Spaansclze wachtschepen d0or, uit de
stad was geraaltt, berigtte den Prins, dat zi
j het niet langer dan nog zes ofzeven

.
.
dagen lkon houden. En indedaad, de honger begon vreesseli
v.
lk om zich heen tegri
lpen.z1
o7
mc
rDe voorraad werd iederen dag schaarscher. Paarden-,honden-enltattenvleesch waseenemaand
1573

ezochte spi
js en slechts voor hoogen pri
js te bekomen; om den dorstte lessclzen en

zich te verlkwilkkeh , Avas alleen nog water overig; aan ltruid en lood ontbralk lzet ten
eenenmale. De belegerden deden een paar uitvallen, maar lkeerden weldra terug, daar

f1e vleotniet, geli
jltzi
j vertrouwden, totlzulp kwam opdagen. De Burgemeester vwx
VI-IET, Hopman s'
rEExswcll en eenige andere Bevellzebbers traden nu m et den Graaf
van Ebersteilt in ontlerhandeling, die echter spoedig afsprong. Dox >'
REIIERIR liet toen 3 v.
llooim.
tle stad op nieuw en heviger dan te veren beschieten; immers op ét
anen dag werden
er dttizend en acht kanonlkogels op afgeschoten, welke eene bres maakten, ruim

genoeg voor honderd man naast elltander (de Jrp3?/) geplaatst. Xaar een buitengewoon hevige wind, die eenige dagen aanhield, verzeld van regen- cn lzagelbui
jen,
belette den Spanjaarden hunne bruggen over de gracht te slaan en aan den muur
te hechten (1). lntusschen trachtten de belegerden ten tweedemaal in onderhandeling te tretlen. V&.x VLIET en STEEXBACII vervoegden zich t0t de Graven van .
B0$s1t

en van Eberstetbt en eisclzten vrijen uittogtnaetwapenen, vaandels, geschuten vaartuigen, en dat men hun een geleide.gave naar eene der Prinsgezinde steden. Dit

werd gewcigerd. Dox >'
REOERIIt vortlerde, dat zi
j zich onveorwaardeli
jlk aan de genade des Konings onderwierpen. ))lndien zi
j zich daaraan overgeven,'' schreefAIZBA
aan den Koning,))zalilthen zoodanig ontvangen,datzi
j ziclznieteldersltunnenvestigen (2).',Nietsdan de uiterste nood kendeHaarlemmerstotdien stap gebragtllebben.7 v.

Het was nu ook zeo ver gelkomen, datmen met het gras, dattusschen de steenen op-llooim.

schoot, met het vleesch van ratten en muizen ,met gelkookte ossen- en paardenlluiden,

ja, met het leder der schoenen den llonger moest stillen.Vermagerd,uitgeteerd en
uitgehongerdbezweken velen op de straten enwallen. Dezeonbeschri
jfeltjke ellende verscbeurde alle banden van orde en wet; de tucht verloor lzare klem onder de soldaten,
wellke aan het muiten geraaltten en de bank van leening benevens verscheitlene winkels

(1)Correspolkdancedepullulpps11,T.1l.p.380.
(2)Corresp@dancedepulslpps 11,T.lI.p.381,382.
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686- plunderden. Bi
j gebrek vaneenig ander middelvangemeenschap,lieten debelegerden,
om hunnen schrilkkeli
jken toestand te kennen te geven ,de zwarte vlag vandetorenspits
waai
jen. De Prins verzocht hen,slechts n0g twee dagen te wachten;hi
j zou alsdan
een loozen aanvaldoen op de Spaansehe verschansing aan de Fzff/f,terwi
jl langshet
Llqarlemmerltouthetontzet zou opdagen. Hi
j bevroedde wel al hethagcheli
jke, al
ltet vermetele, eenen overmagtigen vijand in zi
jn thans zoo welversterlktkamp aan te
tasten;maar moest,zi
jns ondanks,aan den wenscllderHollandscheburgeri
jentoegeven,
welke hem van alle zi
jden drongen,zelfshetuitersle ter verlossing van debenardestad
te wagen , en nu en dan misnoegd morden, dat men niet lkrachtdadig genoeg t0tontzet
der veste werkzaam eweest was, wier trouwe en dappere verdedigers niet aan de

bloedige wraak desSpanjaardsmogten pri
js gegeven worden (1). Xaar nu wenschte
ook de Prins zich zelf aan het hoofd der onderneming te plaatsen, doch Ridderschap

en Steden drongen zoo nadruklteli
jlk er op aan, datde Vorst, in wien de veege Staat
zijn eenigen steun vond, zich aan geen gevaar zou blootstellen, datlli
j hetbevelaan
shoxxuorvs'
r opdroeg. De belegerden moesten de poging tot ontzet door een krachtigen

uitvalondersteunen, en totdatdoeleene opening in een der gordi
jnen maken. Do>
>'
REOERIK, doorhet vangen van twee duiven,wellte met dit berigt naar de stad gezon-

den waren, van den geheelen toeleg verwittigd,had zi
jne maatregelen genomen. Regt
voor tle genoemde opening liethi
j eenegroote menigte bossen strooophoopen,welkein
brand moest gestolten worden, om door xlam enrook den llaarlemmersteverhinderen ,het
afgesproken vuurseinvan'sPrinsen legerop temcrken.Achterdezenbergvan stroo plaatste

lzij vi
jfduizend zjner beste voetl
tnechten, om den belegerden den uittogtte beletten,
en zond een geli
jlt getal nevens vi
jf honderd ruitersonder oE1,xox'
rE naarden duinkant, om op een bepaald teeken met het geschut, 'sPrinsen linkervleugel aan te tas-

ten, terwi
jl RoxEho zich met zes a'
fdeelingen Spanjaarden Oostwaartsmoest begeven,
om op hetzelfde teelten den regtervleugel aan te vallen. De overige benden werden in
8 v. de verschanste legerplaats in slagorde geschaard. Ten drie ure in den namiddag rultte
llooiln.shoxxuolts'
r met vier duizend, anderen zeaxen acht duizend man voetvolk, waaronder
1573 d
-.
rie duizend Engelschen en Franschen, overigens grootendeels burgers uit de nabi
lgelegen steden , zes hondertl ruiters onder bevel van oAsp-th vAx oElt loo'
r, Heer van

Carlo, zeven veldstuklten en vier- of vjf honderd wagens metkrt
jgsvoorraad en leeftogt,om binnen Ilaarlem te brengen, zoo men althans de stad niet geheel konde ont-

9 v. zetten#uit Sassenlbeim op en vertoefde totmiddernachtte Noerdwl
j
,icr/lptf/. Tegendrie
llooim.uren in den morgenstond kwam hi
j bi
j het Mannenpad, en begon er zt
jne houten

(1)Vgl.aosscllA, ATeJrI.Heldend.D.1.bl.217,218. cnons v. :RIASTGRZA, in de hrchives #e
la Jfcfxn d'orcnpe,T.IY.P.169.
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borstweringen of wapenburgen op te slaan, die op rollen, metscllietgaten voorzien en 1568l
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jne ruitotdekking tegen hetvi
jandeli
jk geweervuurbestemd waren. nmiddelswaszi
teri
j,alsvoorhoede, totin den Ilbutzonder een vi
jand te ontmoeten voortgerukt,toen
zt
j eensklaps uit eene hinderlaag met eene hagelbui van ltogelsbegroet, en na eene
schermutseling metdeveelsterltereSpaanscheruiteri
j teruggejaagd werd.Bi
jhetslannenpad stortzi
jziclzop haareigen voetvolk, datte gelijken ti
jde doorDxI,nzoxTl en
soxERo regts en links besprongen, spoedig in verwarring gebragt en op de vlugt
gedreven wordt. Drie duizend man van den Prins bleven op het slagveld; acht vaandels, tien stukken geschut en drie honderd voorraadwagens vielen in handen van box

FIt>:II>:RIK. Yan de drie honderd vri
jwilligers uitbelp keerden slechtstwaalfterug (1).
Naaranderen,sneuvelden zeven honderd man aan de zi
jde der Hollanders, maar alde
wagens, al het geschut en dertien vaandels waren verloren. Bhoxltuohs'
r overleed als

kri
jgsgevangen vi
jfdagen na deze nederlaag aan zi
jne wonden; de Heer van Carlo was
gesneuveld. Onder degenen, welke zich redden,was zollkx vAxolzblxsAl
txEvzlub, later
Ilollands beroemde Advokaat, die als vri
jwilliger het zwaard tot ontzet van Kaarlem

had aangegord. De belegerden lladden den beraanaden uitvalnietgedaan, daar zi
j het
afgesproken teeken , door de vlam en den rook van het brandende stroo, niet gezien,

en vermoed hadden, dathetstri
jdgetlruisch,wellt zi
j hoorden,opzetteli
jlt in de vi
ja tleli
jke legerplaatsverwelktwas, om lacn te misleiden en naarbuiten te loklten. Hieraan schreef ORAXJE hetmisluklken der onderneming toe. De veroverde vaandels werden, ten teeken der overwinning,in het gezigt der stad geplant. Een gevangene,wien

de Sp=jaarden neus en ooren hadden afgesneden, moest in Ilaqvlem de ti
jding tler
nederlaag overbrengen, terwi
jl tevens de hoafden van eenige verslagenen naar binnen
werden geworpen. Groot was ongetwi
jfeld door geheel Ilblland deontsteltenis en verslagenheid over deze nederlaag; maar dat de inwoners van Leiden er zoo verbolgen

over waren, dat zi
j ))weigerden de vlugtelingen in tenemen,de vensters van 'sPrinsen verbli
jf met steenen inwierpen, en oR-txzz een bedrieger en verrader noemden,
m et wi
en zi
j niets meer wilden te dnen hebben (2),,,iszekeroverdreven, zoo niet
geheel bezl
jden de waarheid. De toestand derbelegerden wasvolstrekt wanhopig geworden, en .de Prïns raadde hun, zoo goed mogeli
jls voor zich te zorgen. Er werd
.

derhalve bepaald, en oatxzz daarvan ltennis gegeven, dat alle weerbare mannen

tracllten zouden door 'svi
jands leger heen te slaan, maar de vrouwen, gri
jsaards en
kinderen achterlaten, in het vertrouwen, dat de Spanjaarden deze zouden sparenReeds waren alle bruggen over het Spaarne afgebroken of opgehaald, alle vaartuigen

(1)Correspoltdaltce#: pnltlppsl1,T.11.p.385.
(2)Correspolkdancedeplllslpps 11,T.ll.p.388.
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156% in den grond geboord, om den spanjaarden te beletten hen te vervolgen,en de on1576 derneming den àvond van den negenden van Hooimaand op het punt van ten uitvoer
g'
ebragt te worden, toen het smeelten der vrouwen en kinderen , hen niet aan den

euvelmoed der vijanden ten prooi te laten, tot een ander en edeler besluit voerde.
10 v. Xen zou den volgenden dag beproeven met de gelleele bevolking zich een weg door

ll
1o5o7
im.
3 den vi
jand te banen. zeven vaandels schutters zouden de voorhoede, de Overheden,
vrouwen, grt
ljzen en kinderen het midden, negen vaandels soldaten de achterhoede uitnaaken. Dox FREOERIK werd door een overlooper hiervan onderrigt; en hetzi
j
j den Haarhi
j beduchtwasvoorde gevolgen van zulk een wanhopig besluit, hetzj hi
jen, of
lemmers vrees wilde aanjagen, of het zaatl der tweedragt onder hen strooi
wel, omdat hem de inname eener verlatene stad weinig eer zou verschaffen, hi
j wist
althans het geruchtte verspreiden, dat zi
jn volk onder de wapenen stond, om de uittrekkenden af te waclzten, maar dat er nog genade was voor allen,die zich overgaven.

Gelaeel Ilaarlem geraalkte hierdoor in beweging en erheerschte eene onbeschrgfeli
jke
xerwarring, daar ellt aandrong op datgeen, waarvan hi
j zich de beste uitlkomstvoorsteltle. Eenigen wi
lden de stad verlaten,anderen bli
jven;totlleteerstewarende'
W aalsche, tot het laatste de Duitsche soldaten geneigd; dech de '
W alen deinsden terug,

toen het op de uitvoering zou aanlkomen. ln dezen slri
jtl van gevoelens bleven de
:5'achtposten genoegzaam onbezet, en de stad liep gevaar van overrompeltlte Avnrden.

den
12 v. Nu beproef
llooim.

de Regering en de Bevelhebbersvan hetkrijgsvoll
k, ondertoestemming
des Prinsen van oranje, nogmaals in onderhandeling te treden, maar lkonden niets
anders bedingen, dan dat de stad zich op genade en ongenade zou overgeven. Daar

echter deze overeenkomst, en ditis opmerkenswaardig, eerstdoor de sclautteri
j moest
goedgekeurd worden, vöt
sr zi
j alsvan krachtlton bescheuwtlwordeia, werden rsantlen
rendaags,toen de gemagtigtlen in de stad waren teruggekeerd,de scllutters en soldate'
bi
jeengeroepen. De schutters bewilligden in de overgave, en de soldaten, ofschoon

aanvanlkeli
jlt ongenegen, 'svi
jandsgenade afte wachten, besloten echterhiertoe op de
verzekering der gemagtigden, dat nox :'REOERIIC zich goedgunstiger zou toenen dan men
verwachtte. Alleen BoltnE'
r, een Franscll Edelman, die na het hernemen van Bergett

in ffczlnpptftrcgèdoor de Spanjaarden, tegen zi
jne belofte aan,in 'sPrinsen dienstwas
gebleven en nu aan vergiffeniswanhoopte,lietzich door zi
jn knechtdoodschieten. De
gemagtigden begaven zich weder naar 'svi
jands leger en sloten het verdrag; waarop.
de
S
p
a
n
j
a
a
r
d
e
n
d
a
de
l
j
i
l
k
b
i
n
ne
n
r
uk
t
e
n
e
n
de
stad van brood, wi
jn en andere verver13 v.
llooim.schjngeu voorzagen (1).
Het bevelvan now :'
REDERIK aan den Graafvan Bossl
,
t, op welltewi
%
jze tle overgave
'

(1)Belangr.S/?fàà.bl.23.
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en het bezetten van Ilaavlem moesten Plaats hebben, luidde: ))datsossc in het Ilaar-15t
,l
'.
:-jgyc
lemmerhout van de Regeringsleden hetverdrag, door hen geteeltend, zou ontvangen,
waarbi
j zich de inwoners, zonder eenige voorwaarde hoegenaamd, aan 'sKonings
enade onderwierpen. Hi
j moest xoxEho, den Heer bz ooxowvEs en den Heer I,A
SIOTTE met zich nemen; aan eenige personen gelasten zorg te dragen , dat al de wapenen op het raadhuis gebragt, de W aalsche, Fransche, Engelsche en Schotsche soldaten in eene kerk, en de Hoog- en Nederduitsche met de burgers in eene andere
gevoerd wierden. De vrouwen, lkinderen en ouden van dagen moesten elders, en de

gewonden der onderscheidene natiën, ellk bi
j (le zh
'#
'ne vereenigd worden, terwi
jlnieRoxE
Ro
m
o
e
s
t
m
e
t
t
i
e
n
vaanmand ietsandersmogtmedenemen dan zi
jne kleederen.
dels Spaansclz voetvolk post vatten aan de poort, die de stedelingen zouden openen
en door welke niemand mogt ingaan, ten ware op bevel van mossv. Dox y'>rltlllxAwo
nz ToLzno en box oowzAro I)EBRAccAxox'
rz zouden met hetoverigevan hetoudeSpaa -

gche voetvolk de batteri
jen bezetten, en niemand binnenlaten zonder verlof van box
FREDERIK. De poorten eù de batteri
jen dus bewaalttzi
jnde,zou nox >'
REDERIK alom
in de statl wachten uitzetten , onder bevel van W aalsche en Spaansche Hoplieden.
Bossu m oest terstond alle Bevelhebbers en Porsonen,Wier namen op eene li
jst geschreven w aren ,

welke now >'IA&IIIERIK hem gegeven had, bi
jeenroepen en in verzelterde be-

waring nemen ,en zich in bezitstellen van de sleutels der stad alsmedevan de vaandels,
om die onverwi
jld den Opperbevelhebber te zenden. De benden, die niet ter bewaking der poorten en batteri
jen gebezigd werden, moesten in de legerplaatster bescher-

ming bli
jven. De Duitsche Kolonels, de Graafvan Eôcz'î/cfzlen de Baron y'ltiwsBlRl,
zouden Bossv verzellen,om metdeinwenerstespreken (1).''Overeenltomstigdezevoorschriften, bragten de burgers en soldqten hunne wapenen op het stat
llluis; de burgers

begaven zich in hetklooster te Zijl, de vrouwen en kinderen in de Groote Kerlt, de
W aalsche, Fransche en Engelsche soldaten in die van Balêenesse, en de Duitschers en

Schotten in hetSt.Arcfrëzlc- en St. Ursule klooster.
Des anderendaags troltken drie duizend Spanjaarden de stad binnen. Daarop lkwam 14v

.

Ilox EREDERIK , verzeld door den Graaf van Bossu en een aanzienli
oil
n.
l*1k gevolg SpaansclleXo
jgi
a
Edelen en Bevelhebbers. Eenigen melden, dat ALBA denzelfden dag in persoon de
vestingwerken en legerplaatsen om Ilaarlent te paard bezigtigde, doch, zonder bin-

nen te ri
jden, des avonds naar Amsterdam terugkeerde. Xaar de Hertog bevond
zich OP dien ti
jd n0g te Njjmegelt, van waar hi
j den Koning met den val van
Ilaarlem gelulk wenscllte. )
)lk zou gaaTnewillen,,,voegde hi
jerbi
j,))datde stad niet
geplunderd of vernield wierd, opdat men barmhartigheid uitoefenen en alleen deschul-

(1)Chrrespondancedepllll-lppn11,T.ll.p.386.
11 DEEL. 5 STrIt.
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1568- digen StraFen konde. l1
k lleb DoN EREDERIK geschreven, dat hi
j van de sYaalsche,
1570 Fransclle en Engelsche soldaten geen enlkele in het leven moet laten; dat de Bevelhebbers der Duitschers '
oak ter dood gebragt en hunne soldaten, na gezworen
te hebben , den oproerigen Prins niet meer te zullen dienen, geheel uitgeschud

j geen ltwaad kunnen
(desnudos) naar eene plaats moeten vervoerd worden,waar zi
doen. Eenige burgers zullen gestraft, de overigen met goedertierenheid behandeld
worden,totvoorbeeld voorandere steden (1).', De Hoplieden en vaandrigs waren reeds
15v. terstond in verzekerde bewaring naar hetIluis te ff/cc/ gevoerd. Den volgenden dag,
llooim.in den morgen , begen het geregeld vermoorden van de bezetting methetdeels ont1573

hoofden, deels opllangen van drie honderd soldaten, op wellke wi
jze vcrvelgens, op
bepaalde ti
jden,nog twee duizend man omgebragtwerden (2), Wiebiechttewerd
met het zwaard, wie zulks weigerde met den strop gestraft. Om de taalt der vjf'
scherpregters en lzunne knechts te verligten, wcrden drie of vier lzoladerd man, bj
*

Paren rug aan rug gebondcn,

het Ilqarlenkmerîîteel. verdronlten. De Duitsche

soldaten eclzter, ten getale van zes honderd, verkregen li
jfsbelloud, omdat zj geene
kerken of lklooslers geplunderd hadden. Onder eede van nimmer tegen den Koning te

zullen dienen, werden zi
j zonder'wapenen, en geleid door eenige Spaansche ruiters,
naar Kqmpen en Zwolle gezonden. Soxov, wellte n0g den Diemevdjjk bezet llield,
zond hen llopman AVALI'
ER sA.
oEn1&.x metdrie welbemande galei
jen achterna, die hen
te Nieuwlêevk bereikte. De Spaansche ruiters namen onmiddelli
jlt de vlugt; en de
Duitscherszouden in dienstvan soxov gebleven zi
jn,indien box >'
REDERII
t nietgedreigd
had, in dat geval, hunne Iloplieden ,die nog te Ilaarlom zaten ,te laten cmbrengen.

Soxov ontsloeg hen daarop. De brave RII
APERP: en zi
jn Luitenantltonltzx:
uxxEa, een
r valt#rc#c0-p#c, ztx van
Gentenaar, werden d.en zestienden van Hooimaand, LAxcEluo'

Otffcczltlpprc
/c,Kolonelder schutteri
j,en acllttien Fransche ofW aalsche kri
jgsbevelhebbers den acl
attienden van Oogstmaand onthoofd; zelfs het gele vaandel van IAIPPEROA

werd op demarlttmet den zwaardegcé'
zcctf/ccr# (5). Een oneclate zoon van oRAxVELLE, naar men verhaalt, in dienst van oxAxzE, wilde liever den dood ondergaan ,

dan hetleven reddcn door zijne afkomstte openbaren. Hopman Mwrrol;lt behieltl het
leven,daar lli
j zwoer,den Prins van oranjete zullen vermoorden; doch lli
j gafer
dezen kennis van,bad om vergiffenis, en diende hem a1s kri
jgsman totaan zi
jn dood.
De veldprekervan Hopman s'
rEExBxcu werd opgehangen; de stadspretliltant slxox slxoxs-

zoox onthoofd. Uit een echt gedenkstult bli
jkt dat, ofsclaoon de Regering van XA?l(1)CorrespondancedeplllLlppz 11,T.1l.p.387.
(2)correspondancedepullalpps 11,T.l1.p.391.
(3)Bela3tgv.Sftf/c/f.bl.24.
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sterdnm ,welkestaddesti
jdsdoordeGeuzenMoorddam genoemdwerd,i
jverigSpaanschge-11
55
67
86
zind was en tlen Haarlemmers, gedurende hetbeleg, veelnadeelhadtoegebragt,opllaar
dringend verzoek, en door tusschenltomstvan xolxcxztxEs,na de overgave van Ilaarlem , 21v.

aldaarhetlevenvan een grootaantalinwonersisgespaardgebleven(1).Voortswerdeenellj
owa
oim.
algemeenevergiFenisafgekondigd,vanwelkeechterzeven envi
jftigderaanzienli
jltsteburgerswaren uitgesloten;veertig van lzen ,en onder deze de SchoutADRI.
&A.
X v&> nolt'
r en
de Burgemeesters srvvvER, ItlEs en vAx VLIET, werden in verzekerde bewaring geno-

men. Naar PIETER blRltszoox HxssEyuAEtt werd ook gezocht, terwi
jlhi
j aan tafelzat.
Doch men tastte zi
jn broeder wlxorxws, die van verslagenheid schreide,in zi
jne plaats
aan. ))Zoo gi
j den vaandrig zoelkt,'' riep hi
j uit, ))laatdezen los; ilk ben het-'' De
Schout en negen anderen overleden in den lkerlter; eenigen verkregen vergiflknis of

ontsnapten door list, geli
jlt vax VLIET, die, op zi
jn woord van eer ontslagen, a1scen
molenaarsltnechtgekleed uitde stad geraakte;sommigen werden later tegen Spanjaarden uitgewisseld;slechts vi
jfofzes,die zicll,naar 'sHertogsuitdrulkking, ))hetmeest
vi
jandig tegen God en den ltoning betoond hadden,'' zi
j-n hethoofd 5,oor de voeten
gelegcl. Geene andere burgers werden, naar het sclai
jnt, in 'IiTaqlnlem Omgebragt.
))llet is noodzalteli
jlk,'' sclzreef AIZB.
& aan den Koning, ))in het straFen met de
lliterste omzigtiglzeid te werk te gaan, om den verrader (den Prins van oralqs
e)
geene aanleiding te geven, het voll
t tot wanhoop te brengcn, en de Regering en bur-

geri
jen der steden, die zi
jn gezag erkennen, aan 'sKonings genade te doen twi
jfe1en (ï').'' Yan daardan ook, dat hi
j om dien ti
jd op naam van rlLlpseen staatsstult
uitvaardigde, waarbi
j alde afgevallene steden vermaand werden,onder 'sKoningsgehoorzaamheid terug te lkeeren, onder verzeltering van genade; doch verdelging zou

haarlotzi
jn,wanneerzi
j hardnelkkig bleven. ALB.
&verzochtdenKoning,hetnieteuvel
te duiden, dat hi
j, zonder zi
jne bevelen af te wachten, deze maatregelen genomen
had, daar elke vertraging zeer groote moei
jeli
jlkheden zou gebaard hebben. Hi
j liet
ook alom afltondigen, dat de vreemde soldaten, in dienst van den Prins van oran)'e,

die naar hun land wilden teruglkeeren, xan hem paspoorten zouden erlangen, en lli
j
hun de wapenen, welke zi
j hem bragten,zou betalen. ))Thans, Sire,'' schreef hi
j,
))moet men door alle middelen en alle mogeli
jke zachtheid trachten, hetvollt totonderwerping te b
1rengen; uit hoofde van de lkri
jgsmagt, wellte te Pwer besclziklking
staat, kan Uwe Xajesteitthans barmlzartigheid tlitoefenen; men zal er U erkentelijlk
voor zi
jn;indien gi
j op andere ti
jden goedertierenheid hadtgebezigd, zoudt gi
j de oproerlingen sleclatstotgrootereonbeschoftheden aangespoord hebben (5).:,
(1)Belangr.Stukk.b1.34.
(2)CorrespondancedepulLlppx11,T.11.p.392.
(3)Col-respoltdancede plllslppx 11,T.ll.p.393.
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Tot afkoop van de '
plundering der stad, eischte nox l'ltyrolrItlm drie maal hondercl
d ulden.

duizen g
Regering en burgeri
j betuigden, datlzetonmogeli
jl
k was, zullt eene
aanzienli
jke som bi
jeen te brengen, daar zi
j door de bezetting, ti
jdenshetbeleg, genoegzaam van alllun geld en kostbaarheden, ten bedrage van over de honderd duizend

gulden,waren berooftlgeworden. Eindeli
jk verwierven zi
j den afkoop voor twee maal
honderd en veertig duizend gulden, van welke honderd duizend terslond, de andere
binnen twee maal zes weken moesten uitgekeerd worden. De honderd duizend gulden ,

en zelfs nog daarboven, zi
jn dadelt
jlt opgebragt, weshalve de burgers hunne lakens
en lkoopgoederen verre beneden de waarde moesten afzetten. Om de overige som

bjeen te brengen, trachtte de Regering van Ilaarlem honderd vi
jftig duizend gulden.
tegen rente op te nemen; doch het schi
jnt, dat dit niet gelukt is; het bli
jkt ook
niet, dat de te kort komende afkooppenningen zt
jn betaald gaworden. De Regering
heeft trouwens geene moeite gespaard, om de ingezetenen daarvan verschoond te

krijgen,en is daarover totin Vi
jftien honderd vi
jfen zeventig bi
j heLHof te Brusset
werltzaam geweest. De zaaltisdenlkeli
jlkin statu y'/p gebleven;men vindter althans
verdernietsvan opgeteekend (1). W elligthebben 'sKonings bewindslieden niet ten.
strengste op de uitbetaling aangedrongen , z00 wel uit overtuiging van het onvermogen'

der burgers, alsomdatdezen, ondanltsden afkoop der plundering, vele schilderi
jen,
kunststukken en wapenen doorde Spanjaarden ontroafd waren (Q),en zi
jeen geruimea
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llooim.de oude Spaansche soldaten, die leeftogt, kleeding en voldoening van achterstallige
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soldi
j eischten, muiteri
j ontstaan. Onstuimig drongen zi
j in Ilaavlem , waarltoxEho,
welke er met twaalf vaandels van hun volk in bezqtting 1ag, ter naauwernood uit ontsnapte; en trachtten zich van het eschut meester te maken , doch werden hierin door
de Duitsche benden verhinderd. Xen vreesde insgeli
jlksvoor eene beweging onder de

'
W alen. AIUB.
& verklaarde, dat ))hem nooit ietsdergeli
jlks sinds veertig jaren, dat hi
j
0ogst- le vel over legers voerde,was overgelkomen. Al zi
jne plannen waren door deze
maand.muiteri
j veri
jdeld, en znnder geld zag hi
j geen middelhaar te stillen. Hi
j had den
muiters reeds laten aanbieden,zich zelven als gi
jzelaar in llunne handen te stellen,tot
zi
j afbetaald waren; en zou dit werkeli
jlt volvoeren, indien hi
j hen daardoor kon.
bevredigen. Hi
jverzochtden Koning,zoo spoedig mogeli
jk de oproerlingen schrifteli
jk
2 Y' l t be

te vermanen , na hen voor hunne bewezene diensten bedankt te hebben , tot hunnen'

pligtterug te keeren,onder belofte, dat binnen kortde achterstallige soldl
j z0u aangezuiverd worden. Xiddelerwi
jlwas hem door eenige Amsterdammers eene s0m gelds.
(1)Belangr.S/tfà/
c.bl.25-29,41.
(2)Eenell
jstvan dezeschilderstukken wordtgcvonden in de Belangr.Stukk.bl.35.
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voorgescboten, metwellte hj zich naar het leger voor Ilaarlem begaf, en metveel15
15676
8moeite de opgewondene gemoederen, ellt met dertig kroonen tevreden stelde (1).
De soldaten bleven echter in de stad, en teerden er zeven weken lang op kosten der
burgers, hetgeen dezen op negentien duizentl gulden te staan kwam. Onderdusschen
WaSj in tegenWoordigheid Vall DON PREDERIK j de Gr0Ot0 Verk d00r GODFRIED YAN 15Y0OgStMIERLOy den tsveeden XiSSCIZOP VV VJJrJO//I, lla eene Plegtige miS en leerrede her-maand.
Wi
J*d. FILIPS, Baron DE LICQIJESj Werd kort daarna tOt opperbevelhebber der stad 1573

aangesteld,meteene bezetting van vi
jfvaandelsDuitschersen eenige ruiters.
Op veel geld en bloed was Ilaavlems belçgering den vi
jand te staan gekomen.
Twee dagen langer dan zeven maanden had zi
j box rREOERIK meteene talrt
jlke kri
jgsmagtbezij gellouden. Xen rekent, dat vi
jfduizend Spanjaarden door hetzwaard en
de lkogels der belegerden, en zeven duizend door ziekte, koude en ongemak zi
jn omgeltomen. Van de drieduizend Luikerwaalsche schansgravers had er geen het leven
afgebragt, en vier honderd man waren van honger gestorven. Geen der Bevelhebbers,
de Veldheer zelf niet, was ongekwetst gebleven; vele waren gesneuveld. Xaar oolt
Ilaarlem had ontzettend geleden. Twee duizend negen honderd zes en veertig man,

onderwellte slechtsacht en zestig burgers,waren ti
jdens debelegering omgekomen,en
tien duizend vier honderd en twee kanonschoten tusschen de Kruis- en St.Janspoorten,

en vier honderd op andere zi
jden der stad gedaan. De schade door en ten gevolge
van het beleg vernorzaakt, wordt op bjna een millioen guldens, eene voor dien ti
jtl
verbazendesom,geschat(:).
(1)Chrrespondance deplllLlppx l1,T.l1.p.397,398,400,403.
(2)Correspondance de pllllulppx 11,T..ll.p.301-402. hrchivesdcla Jfcf:pzl#'oraltge,T.
1V.P. 42 175.Bel
a3tgrt
j'l
4e ,%tz/c//c4 $)0t
)t.Geschied-d?z oudheidkunde enz.,door J.v.o.cApslul,u

(B0snIJR),b1.6 48. v.HwssElu'
r,Stukk.t/.#.Yaderl.ff//.l).ll.bl.265. KorteIlistorische
Aanteelkeningen '
?
2?cgc?',
ç het '
ppprpct'cllcnc in #e Spaansche ôclclt
?rùW der é'JJ# Ilaarlem ,1739.
MEwpocE, Ilist.d. 1.g. d. Fl. Li'
v.Yl1l et IX , p. 181- 222. STRADA, de #:#t
? Belg. Lib.5'11.
p.443- 448. cwxpwxA, della ptfcrra di Fialtdra, T. 1.P.99 112. BnxTlvoclulo, Nederl. ffïsf.
bl.163- 180. ASTORGA,Leven van ALBA,D. ll.b1.385- 402. sx PETIT, Chvon.de #p/l.T.l1.
p.237 239,243 255. cHAppvvs, Ilist. &#01.d.1.g.de Fl.Liv.111.P.138- 152. I)E Twssls,
comment.Lib.1.P.106 176. MxvasllIler.Belg.Izib.1Y.p.197- 236. H&luEvs,hltnal.Brab.
T. 111.p. 150--155, 157--166, 168--171,173--182. BOR) Ilist.d.Ac#t2'el. 00rl. D.1. B.5rl.
bl. 420- 424, 431- 444. v. XETEREN, Ilist. d. Nederl. oorl. B. lY. bl. 87--89. v. REYD ,
ATcdcrl. Gescl
t. B.1. b1.9. HIJOFT,Nederl.#ïzf.B.V1l.bl.297- 306.B.V1lI,ol.308- 326.
Guslus, oorsp. d. Nederl. Wcr. b1. 492- 510. GOcTIIOEVEX, chrpn.I). lI.bl.68-84. vznvol;,
Gedenkw. tlcdc/t. b1. 4, 5. Aslpzlsl, Beschr. t?. Haarl.bl. 177- 221. vElulvs, Chron. r.Ilbovn,
bl. 356,365- 373,377,380. H.sonrnnoox,Saanlants lrccdfc,B.V.b1.457- 466. nosscuA,
Neêrl.Ileldend.9.1.bl.198--221-
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1568- De dappere verdedigers van Ilaarlem hadden een edeler lot verdiend dan
1576 door beulshantlen omgebragt te worden. Xet weemoed staart men inzonderheid op,

wlosox.n RIPPERDA terug, wiens beleid, moed en standvastigheid den vjanden zelfs
eerbied moesten ingeboezemd hebben. Hi
j stamde af uit een Friesch geslacht, en
had in zi
jne jeugd zich te Geneve op de letteren en wetenscllappen toegelegd. ln
lzet vaderland teruggekeerd, trad hi
j in 'sPrinsen dienst, en werd om zi
jne kri
jgsmansbeltwaamheden, welbespraaktheid en dapperheid tot Opperbevellzebber van Raar-

Jcpz aangesteld. Hi
j was een der eerste slagtoflkrs van de wraakzucht der Spanjaartlen, en stierf even manneli
jk en standvastig als ht
j geleefd had. De wakkere
KENAU SIXONSD. HASSELAER WaS Da de overgave uit de stad gewelken. Om lzare be-

toonde diensten, ten ti
jde der belegering, werd zi
j in Vi
jftien honderd vier en zeventig met het waagmeesterschap van de niellwe waaggelden , en het gaarderschap

van den nieuwen impost op de turf te Arnelnuidelt, toen eene bloei
jende plaats, begiftigd. Vierjaren daarna lteerde zi
j in Kaarlem terug, en overleed aldaar om ofin
lletjaar Vijftien honderd negcn en tachtig. lletschi
jnt,datzi
j met een eerepenning
isbeloond geworden,dewi
jlhaar oorspronlteli
jk afbeeldseldaarmede pri
jkt. Zi
j wasin
Vi
jftien honderd zesen twintig teHaarlem uiteen aanzienli
jltgeslachtgeboren,en mct
xAxxzyo GERB.
&NDsz. Bohs'
r, een man van deftigen huize en sclleepmaker van beroep ,

gehuwd. Hetbli
jlkt,dat zi
j een zoon en drie dcchters gehad heeft, en reedsin Vi
jftien honderd een en zeventig weduwe geweest is. De wapenen , benevens eenige
ltleedingstukk-en en andere voorwerpen, welke haar toabehoord hebben, moeten nog

bi
j de nakomelingen van haar zoon,of die met hem in betrelklting hebben gestaan,
aanwezig zi
jn. Hare zuster, Analxxa
t slxoxsn.llxss>zLxER,wasgehuwd metllA.
oltzAlrs
zvwxrs, een der grootste geleerden van zi
jn ti
jd. KEawv'sbroederszoon,I'
IETER nlltKsz.
IIASSELAER,om ofin hetjaarVi
jftien honderd vijfen vi
jftig teKaarlem geboren,werd
.

den slag op de Zuiderzee, nevens eenige andere burgers, wellke te Ilaavlem in

hechtenis zaten,tegen Spaansche gevangenen gewisseld. Hi
j vestigde zich te Amsterdam ,waarschi
jnli
jltnadatdie statltot'sPrinsen zi
jde wasovergegaan,en legde er zicll
op den handeltoe. Hi
j behoorde in Vi
jftien honderd vi
jfen negentig ondrr die lkooplieden, welke den eersten togt van IlocTxwx naar de oost-htdiën tot stand bragten, en
nam ook deel in latere togten t
lerwaarts,weshalve hi
j te regtalseen der eerste grond-

leggers van de Oost-lndische Xaatsclzappi
j beschouwd wordt. Xeermalen bekleedde hi
j
de waardigheid van Raad en Schepen der stad Amstevdam , en schà
jntin Zestien hontlerd vi
jftien overleden te zi
jn. De Ridder lloov'
r getuigt van hem , dat ))geen man
ooit meer de deugd of min den dood achtte dan hi
j.''- Dithad HASSELAER bi
j het
beleg van Ilaarlem meermalen bewezen. Toen l
li
j eens,onder anderen,na eene mislukte poging, om met zi
jn broeder cn eenige anderejongelieden eene schansbi
j het
fflffd ter ffcrf door te stelken, in Lcft/c?lwasgelkomen, bood hi
j uiteigen beweging
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aan,brieven van grootbelang naarIlaarlem overtebrengen,en verbond zich bi
jeen15
681576
plegtigen eed, Mranneer hi
j 'svi
jandshanden nietkon ontgaan, de loeden bus, welke
de brieven bevatte, in het water te werpen en zich zelven van het leven te berooven,

opdatmen hem nietdoorpl
jnigingen uitden halsnaogtwringen,de plaatsaan te wijzen,waar hi
j de brieven geworpen had. Deelszwemmende,deelste voetgeraaltte hi
j
echtergelultkig tuspchen devi
jandeli
jkewachten door. Laterhoordemen hem zeggen,
))dat lai
tl
'nietwist, hoe hi
j, in hetni
jpen van den nood, te moede zou geweestzi
jn;
maar dacht, dat hi
j eer zi
jnen eed gellouden dan dien verbrolten zou llebben.''Onderde mannen,wellte zich in hetbeleg van#lcrlck?zverdiensteli
jkgemaakthebben,
behoort oolt de wakltere Burgemeester FIKOLAAS vAx DER LAAX, uit een der aanzien-

li
jkste geslachten tlier stad en aldaar in Vi
jftien honderd een en twintig geboren.
Ti
jdens de belegering was hi
j voorzittend Burgemeester en tevens thesaurier der
stad. Daar liem alzoo de gesteldheid der stedeli
jke ont&-angsten en inlkomsten naauwkeurig bekend was, achtte men het noodig, na de overgave der stad, zich van

zi
jne mededeelingen en inlichtingen ter regeling daarvan te bli
jvcn bedienen. Dit en
zi
jne vroegere diensten,vooral dewi
jlhi
j inVi
jftien lzonderd zes en zestig de beeldstorming in Ilaavlem verhoed had, zullen aanlciding gegeven llebben, dat men laem niet

buiten de vergiflknis gesloten heeft,geli
jk plaatshad metzi
jne drie ambtgenooten,ja,
zelfsmetzi
jn zoon OERRIT vtw PER r&.
&.
x,die een werltdadig deelaan de verdediging
van Ilaavlem genomen had. Hi
j schi
jnt echter spoedig de stad verlaten, en zich bi
j
tlen Prins van otatt
je vervoegd te hebben, welke hem , om zi
jne bekwaamheid en
cerli
jltheid, in aanzienli
jke betrelkkingen plaatste. ln Vi
jftien honderd zeven en zeventig in Ilàavlem teruggelteerd, bekleedde hi
j nog onderscheidene malen de burgemeesterli
jlte waardigheid en was tot zijn dood, in Vijftien honderd vier en tachtig,
i
%jverig wcrkzaam totnutder stad en burgeri
j.
De belegering en verdediging van Ilaavlem ))van wellke nlen ,'' zegt .
A.STORG:, ))zoo
veel in de wereld gesprolken laeeft,'' verdienden uitvoerig beschreven te worden. ))De

oudheid,,' voegtlzi
j er bi
j,))lzeefter geen vermaarder gehad,en men heefter naderhand geene gezien,die er bi
j te vergeli
jlken is.De belegeraarsen de belegerden deden
daarin wgnderen van dapperheid , maar niets verhoogde meer hun roem dan hunne
standvastigheid in het verduren van allerlei ongemaklken. De belegerden gaven zicll
niet over dan op het uiterste, en stonden vier algemeene en een groot aantal gedeel-

teli
jkebestormingendoor.Hunnevrouwenkweten zich nietminderdan zi
j;menzaghaar
met de bi
jl ofde schop in de hand,de bressen herstellen,en aanharekinderen,broeders ofmannen spi
jsbrengen. Sommigen van haargingen n0gverder,namen dewapenen in de hand en vochten met heltlenmoed. Hetverliesagn wêerszi
jde wasgroot;
er was niet een van de belegeraars, zelfs Dow FREDERIIt niet, wclke er geene wonde
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1568- ontving (1).'' Er is teregt aangemerkt, dat het beleg van Ilaarlem niet alleen den
1576
staatderbelegeringskunst, bi
j hetbegin van den tachtigjarigen oorlog,leertkennen,
maar ook en bovenal merkwaardig is, omdat Ilaal.lem ))de eerste stad geweest is,

welke het waagde met den Spanjaard den vri
jheidskamp op leven en dood te beproeven; en ofscboon in het einde bezwelken, door zi
jne heldhaftige xerdediging, bj
vjand en landgenoot een indruk heeft te weeg gebragt, welke voor de zaak des
Vaderlands van onbereltenbaar veel nut geweest is (2).'' Ilaavlem toch had den
Spanjaarden getoond, wat vreedzame burgers vermogon, wanneer de verdediging
der dierbaarste belangen hun ernst geworden is; en bi
j de Nederlanders den moed
en hetzelfvertrouwen opgewelkt, daar de zege der vi
janden meer door dJen honger
dan door het zwaard was verworven, de Spanjaarden in de meeste gevechten llet
onderspit hadden gedolven, en het verlies van elken belegerde, wellke gesneuveld

was, door den dood van verscheidene belegeraars was opgewogen geworden (5). Door
ditlangdurig beleg was eene soortvan gelt
jkheid tusschen de Spaansclle enHollandsche
benden ontstaan,waardoor de eersten ophieltlen voor de laatsten zoo vreesseli
jk te zi
jn.
))zi
j immers schenen nietmeer onvcrwinneli
jk,'' zegtnE oRoo'
r, ))die z0o langzaam
overwonnen (1).'' Niettemin verspreidde Ilaarlemsval in de eersteoogenblik-ken alom
schrik, angst en verslagenheid. ))De gemoederen worden al iaauwer en llaauwer,

de moed zinkt, velen verlaten llet Land, en de geldmiddelen zi
jn zoo uitgeput, dat
er scllier geen middel overbli
jft, om de zaken lang gaande te houden,,' schreef
ORANJE , ko
rtna deovergavederstad,aan LobEwlzK van Nassau (5). En indedaad,
men verkeerde in den neteligsten toestand. Door het verlies van Ilaavlem waren Noorden Zuid-llblland als vaneengesclleurd. Het geheele gewest was door het opbrengen

van geld,door hetpltmderen van den vi
jand,en doorinlegering en overlastvan eigen
lkri
jgsvolk uitgeput ofverdorven; van vreemde hulp werd nietsvernomen,ook wasd1e
ver van de hand, het gevaar daarentegen nabij. De Prinshad geen vermogen meer;
zi
jne veldtogten waren ongeluklkig afgeloopen, en al zi
jne ondernemingen, totontzet
van steden, veri
jdeld en mislukt. Niet eene stad had hi
j kunnen verlossen; wie zou
hetwagen eene belegering door te staan, wanneer m en, na eene manneli
jke verdediging en het verduren van de grootste ellende, zich toch m oest onderwerpen of doox

(1)Levenrt'
t'zAI-:A,D.ll.bl.400.
(2)sosscll:,Neêrl.Ileldend.D.1.bl.220,221.
(3)v.coavfy-wlzltsnlTzxv,de Tachtigj.oorl.D.ll.bl.153,154.

(4)hnnal.Lib.1l.p.42. Ygl.I,II.
IIERIIIJK,D.Y1.b1.160.
(i
5)hrchiresdela J'
fcfé'
p?z#'ot'
ange,T.1V.p.177.
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den strop laet leven verliezen? Deze en meer andere dergeli
jke aanmerltingen waren15481576
gansch nietongegrond en bragten vele aanzienli
jke ingezetenen, vooralin Abpr#-ffplland,totzullkeenewanhoop,datzi
jl
zunne goederen inpaltten en zichgereedmaakten,
metvrouw en kinderen te vlugten (1). Hoe weinig de Prinszelf den moed had opgegeven, terwi
jl elk, soxov zelfs, de toeltomst donker te gemoet zag en aan den
goeden uitslag twi
jfelde, getuigtzi
jn hartig en gemoedelijltantwoord aan soxov en de
Raden vanhetNoorder-Kwartier,die hem , na het overgaan van Ilaarlem , onbewimpeld

onder het o0g hadden gebragt: ))dat naar menschen oordeelhetonmogeli
jltwas, de
zaak langer v0l te houden, ten ware zi
jne Vorsteli
jke Genade metde eene of andere
Xogendheid een vast verbond gesloten en een treFeli
jk ontzetvoorhanden had. Mogt
iets dergeli
jlks reeds plaats gehad hebben, dan moest zulksin de steden beltend gemaakt worden, om aan het vlugten der inwoners paal en perk te stellen, hen te
troosten en te bemoedigen. W as er geene hulp te wachten, dan oordeelde men

het raadzamer, zich met vrouw en ltinderen en hun armoedje te scheep en op weg
naar elders te begeven, eer dit door den vjand, die zich sterk ter zee toerustte,
verhinderd wierd.'' ))Hoewel wi
j '' zegt OR&.XJE onder anderen hierop, ))tot nog t0e
aan de genegenheid,die gi
j steeds tot bevordering van GodsW oord en onze regtvaardige zaak beteond hebt, nooit hebben getwi
jfeld, en deswege wel gelzoopthadden,
dat de ervaring van de zalken dezer wereld,u ten minste z0o veel zou geleerd hebben,

datgi
j om eenigen tegenspoed ofongeval,zoo alsmen gewoon iszulltstenoemen,en
waaraan ieder, A'an wellken staat ook, te allen ti
jde onderworpen is, ja, niet kan
ontvlieden, wellte list en arbeid hi
j daartoe aanwendt, u z0o ligteli
jlk nietzoudthebben laten verschrilklken en bi
jna alle manneli
jlte kloekheid neder leggen, geli
jlt wj
uit uw schri
jven van de vorige maaud bespeurd hebben, uit welksinhoud wi
j niet
anderskunnen merlken,dan datgi
j hetgeheele welzi
jn ofhetongelultdezerLandenvan
de stad Ilaarlem alleen afhanlkell
jltmaalkt.W i
j nemen GOd Almagtigtotgetuige,wellte
droefheid en hartzeer wi
j over hetbeklagell
jlt lot,die stad overgeltomen,gehad hebben,en ware zulltsmetgevaar van onslt
jfen leven te verhoeden geweest,wi
jhadden
het gaarne daartoe willen wagen, geli
jk wi
j menigmaal genoeg aangeboden en ook
geene middelen of wegen verzuimd hebben, die, naar ons oordeel, ons eenigzins t0t

hulp en bi
jstand dier stad kontlen dienen.... En zoo hetniettemin God Almagtig behaagd heeft, over de stad Ilaarlem naar Zi
jn Goddeli
jlken W ilte beschiltlten en haal'
uit onze handen te nemen, zullen wi
j Hem en Zi
jn Goddell
jk W oord daarom verloochenen en verlaten? lsdaarom de slerlke hand Gods eenigzins verkort? en zi
jne Kerlk
en gemeente totnietgebragt?..,. Openli
jlkziende, wat onze vi
jand bedoelt, hoe htj
(1)Leven vc4 wlstE>ll,9.ll.p.377.
11 DEEL, 5 STUK.
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1568- alle ccloften schendt, en zi
jne verbonden Gode noch den menschen zoelttte houden,
1576 maar-de waarheid, naar zi
l.n uiterste vermogen, ge!1eej traclyt te onderdrultken, zoo

naoeten Avi
j te meer aangespoord worden,onze regtvaardige zaalt teverdedigen, en
hem t0thetalleruiterste te wederstaan,niettwi
jfelende,of GoclAlmagtig zalhem ten
laatste beschamen. Op de ingeving van eenige lkwaatlwillige: lafl
aartige ef onverstan-

t
lige menschen moet gi
j niet zoo ligteli
jlt, om het verlics
eene stad, zulk
eene goede en regtvaardige zaak verlaten,te meer daar de vi
jand metalzi
jne kracllt
en magt, llaarlem nietheeftkunnen overweldigen. 5'
og veelminderza1lai
j zoo vele
andere steden kunnen bekomen, die ongeli
jk sterker, en,Gode zl
j l()f!0nsnog overgeblcven zi
jn en nu,meerzelfsdan tevoren,metharten zielvoornemenszi
jn,alle
vi
jandeli
jk geweld te wederstaan.... Gi
j schri
jftons, dat men u zou laten weten, of
wi
j ook meteenigen grooten,magtigen Potentaatin vastverbond staan,om alzoo door
een gewensclztontzet,die groote, gevreesde magt van den vjand temogenwederstaan,
waarop wi
j niet nalaten willen, u tot antwoord te geven, datvôtsr wi
j deze zaalk en
de bescherming der Christcnen en andere verdrultten in dit Land aangcvangen hebben,

wi
j met den alleroppersten Potentaatder Potentaten zullt een vastverbond laebben gemaakt, dat wi
j ten volle verzelkerd zi
jn, datwi
j en aldegencn, die vaslcli
jl
t daarop
vertrouwen, dot
lr Zi
jne geweldige en magtige hand ten laatste nog ontzet zullen wordcn, spi
jt alle Zi
jne en onze vi
janden, zondcrdatwi
j evenweldaarom eenige andere
middelen, wellke ons de Heer der Hecrscharen toegeschikt heeft, hcbben, of als nog

willen latcn voorbi
jgaan.... Ofonswatongeluk overlkomt,daarom nietden moed A-erloren, maar veeleer bedenlken, wat onze zonden wel vercliend lzebben ) en dat het

in den kri
jg niet alti
jtlvaorspoed kan zi
jn. MFi
J' willen van onzentwege nietnalaten,
al wat ons imm erm eer mogeli
jlkis, en noch li
jf,noch goed,nocl'
lbloed daarvoor sparen (1).'' ))Niemand denke, dat de Prins hiersleclltseene uiterli
/lte vertooningvin
echt Christeli
jk-en heldenmoed maalkte. Het wasdaartoe de ti
jd niet; de zalken sclzenen tot laetuiterste gebragt;de vjand maalkte zich gereed,a1
..
llêînaar aan te tasten en
.

rustte te Amslel-dam eene vloot uit, om zich meester van de Zklidevzeo te maken; gelulkte dit, dan was het met het geheele Noordev-lk
vvavtier gedaan en de Prins niet in
staat,zich met het overige deel van Ilblland en Zeeland staande te houtlen. sviekon

hem uit de hand des Hertogs van Alba redden? ln zullke dringende en hagclzeli
jke
omstandigheden, toont de mensch gewoonli
jlt zi
jn waren aard, en de vermomming
heeftdan zelden meerplaats(2).''
Niet slechts door woorden, maar oolk door daden toonde ORAXJE zi
jn onbezwelten
(1):0R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.V1.b1.446 448.
(2)Leveltt?.wlssnx I,D.ll.b1.385.
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W atlzem mogeli
jk was werd in het werlk gesteld,om 11
55
67
86
moed en zl
jne standvastigheid. '
verwarring te houden,hetLand welte besturen,en den vi
jand weerstand te bieden. lli
j vermeerderde aanzienli
jlkde bezetting van Leiden,begafzich van24-29
de zaken buiten

pol'tt naar scltieaam . pcJ-/'
'
V
l
l.
/,/,c,c,,, den eriel, opryrcc/,/, corlvunk, ntk'??',?cfen .
nt,-,,,
--a;
-set er de vestin- ken versterlken, bezielde met hoop en vertrouwcn de terneer--15
7
3ren ,
g,vcrl
.

geslagen gemoederen,belooftle de burgerste llulp te zullen snellen, wanneer zi
j aangevallen werden,en lietlzen op nieuw den eedaan zich aieggen (1).Daardegewone
opbrengsten voor de behoeften niet toereiltend waren,werden de geesteli
jlke goederen
en die der uitgewelkenen aangesprolken.Ondanlts het verdrag metSpanje,ondersteunde
ELIZABETII in het geheim den Prinsvan orall
je en wenscllte,datrlLlps zich methem
O0
k
de
Aa
r
t
s
bi
s
s
c
hop
v
an ffct/lc?lbescl
zouwde dit, in de tegenverstaan zoude (2).
woordige omstandigheden, a1s in het belang van den Koning, daar de Duitschtt

Vorsten, wier onderdanen door den kri
jg in de Nederlanden, wegens het stremmen
van den handel,geweldig leden, op middelen begonnen te denlten, om aan den oor-

l0g perk en paalte stellen;en hi
j bond zicllzelven bi
j&LB& tot onderllandelaardaartOe aa13. 'sllertogs antwoord was, ))dat indien de Duitsche Vorsten dcor het strem-

men van den handelleden,zi
j de schuld daarvan moesten werpen opdengenen,wellte
cr de oorzaak van M'
as;datde Koning slechtszijne erfstaten verdedigde;dat lai
j 'sKoningsgevoelens,aangaande eene zoadanige wi
tjze van overeenkomst,nietkende en derhalve er niets van zeggen lkonde; dat de Aartsbisschop, indien hi
j aan de zaak gevolg
wilde geven, zich tot den Koning zelven moest wenden, maar dat hi
j meende,als
vriend, hem te kunnen verzelteren , dat indien ORAXJE de wapenen nederlegde, de

steden, wellte hi
j bezetllield, ontruimde, en door tusschenkomst van den Aartsbisschop en de andere Ri
jksvorsten vergiffenis verzocht, men een beteren weg z0u
bewantlelen dan die, wellten men nu@ wildebetreden (5).
'' Keizer MAXIMILIAAX llad
reedsin het'laatste gedeelte des vorigen jaarsgewenscht, eene verzoening tusschen dell
Koning en den Prins te bewerken. Xisschien ten gevolge daarvan had ORAwJE, dric
ofvier maanden later,aan zi
jne broedersde voorwaarden medegedeeld, op welke men
den vrede zou lkunnen treFen. ))Daar, zoo alsu genoegzaam bekend is,'' zeide hi
j,
)het nooitmi
jne bedoeling geweest is en ook nog in het geringste zelfs niet is, mi
jn

bi
jzonder belang te zoekerl,maar i1kalleen getrachtheb de vri
jheid des Lands,zoo in
lzet godsdienstige als staatkundige, te handhaven, welke de vreemdelingen gepoogd
hebben te onderdrulklken , ltan ik geene andere vredespunten voorstellen, dan dat de

(1)Correspondalkcedepr
llLlppE 1l.'
ï.lI.p.393,394.
(2)CorrespondancedepHllulppE 11,T.lI.p.369,372,384,390.
(3)CorrespondallcedepfllLlppz 11,T.1l.p.395.
36 +
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1568- uitoefening der Hervormde godsdienst naar llet woord Gods veroorloofd, en het Land

.

1576

.

in zt
jne oude voorregten en vri
lheden hersteld worde,en (jatuit djen haafdedevreema
tlelingen, bepaaldeli
-j
k de Spanjaarden, die in eenig bewind of soldaten zi
jn, zich
verwi
jderen. Daar ilt nu om deze reden reeds twee kri
jgstogten ondernomen heb,
zal het bovenal noodzakeli
jl
t zi
jn, dat de Koning of de Staat de ruiters en soldaten, die mij gediend hebben, bevredige. lndien men ons tleze punten wil toestaan en daarvan goede waarborgen geven, zalmen zien,dat ik nietszoozeerwensch,
dan den gemeenen vrede en rust, en niethalsstarrig mi
jn gevoelen,tegen regt en bil-

li
jkheid aan, wil doordri
jven. Xaar dewi
jl uit vorige,dikwi
jls herhaalde l'oorbeelden
blijltt, dat al de zwarigheid juist in lletpuntvan den waarborg gelegen is,daar de
spanjaarden,ook bi
jdergeli
jlteovereenlkomsten,hunnen eed nietnakomen,en zelfszich
overtuigd houden,datzi
j er doorden Pausvan ontslagen lkunnen worden,enderhalven
zich ernietdoorgebonden achten,wenschte ik wel,datde k
/Duitsche)Vorsten eenige
middelen beraamden en voorstelden, op welke wi
j vastlkonden staatmalten. lk van
mi
jne zi
jt
le betuig er geene te kunnen vinden, ten minste,die eenigzins door deb
Koning zouden lkunnen aangenom en worden, en verzoelk u derhall'e er over na te
tlenken, Vindt men, dat de zaak doenli
jk is,ilkzaler van mi
jnen ltantin bewilli-

gen, en de Staten des Lands, z0o veel mi
j naogeli
jk is, er t0e aansporen.'' Later was het den Prins gepaster voorgekomen, dat de vredesvoorwaarden niet van

llem , maar van zi
jne broeders uitgingen. ln lzet eerste geval, zouden de vi
janden
en lkwaadwilligen Lierin aanleiding vinden, llem te besclzuldigen, dat hi
j zi
jn Opperlleer de wet wilde voorschri
jven, ))lzetgeen hetalgemeen g'
evoelen aan geen onderdaan ofvasaltegen zi
jn wettigcn lleer op eenigerleiwi
jze schi
jnt te veroorloven-'' ln
het tweede geval) zouden velen zi
jne bescheitlenheid pri
jzen. Ondez-tusschen had de
Keizer, inzonderheid op aandrang des Landgra*afs van Ilessen, zich niet ongenegen

betoond, door zjne tusschenkonast den vrede in de Nederlaltden te herstellen. De
Prins van oranje bouwde echter hierop weinig; oolk twi
jfelde lzi
j, of de Koning
van Spatl
je we1 ooit eenigen vrede met zi
jne onderdanen zou aangaan dan in den
vorm van vergiFenissen, ))welke,'' zegt hi
j,))gewoonli
jlknietalleen volzi
jn van bepalingen en uitzonderingen,zeevnadeelig vooreene derparti
jen,maar men kaneroolt
uit den aard der zaak zeer weinig op reltenen, daar genade of vergiffenis naar goed-

tlunken verleend wordt, en alzoo ook naar goeddunken,bi
j de minste gelegenheid en
onder het nietigste voorwendsel,kan ingetrolklken worden (12.'' Het moet verwondering baren, dat hi
j,doormiddelvan LooEwlzx van Nassau en den Heer l)s LrxBREs,
weder metIta
u sxzIX van Frankrt
l
jk, die kortgeleden de Protestanten aan hetzwaard
(1)àrcltivesdela JflfdpAld'ovange,T.lV.p.,49,72)97- 124,19*,70*.

1)E S V A D E R L A N D S.
van moordenaars en de woede des vollks had Pri
js gegeven, in onderha
ndeling tothe
t1568-.
.
.
sluiten van een eng verbond getreden was. Om 'sPrinsen gedrag in dezen met zi
lne 15:6
k*n
Pligten jegens tlen Koning van Spanje, met zi
jne gewone emzigtigheid, en metZJ
i
jver voor de belangetl der Hugenooten overeen te brengen, isaangevoerd, tlat, ten

eerste, hetaan hem ,op hetpuntvan te bezwi
jlken,niet alsmisdaad kan tocgerekentl
worden , naar eenen Bescltermer te hebben omgezien in eenen verdelgingsoorlog, die
in naam en op bevel van den Souverein gevoerd werd; vooral daar men zicll wilde

onderwerpen, mits men nietbestemd zou zi
jn, door hetzwaard ofop den brandstapel
te sterven. '
W at het tweede betreft, de Prins wantrouwde xts.
sL Ix , maar schi
jnt
langzamerhand tot de overtuiging geraaktte zi
jn, dathet bloedbad van den St.Bartelsnaclat van de zi
jde des Konings volstrekt niet te voren overlegd was; en vleide
zich misschien, dat de oude ijverzuclzt op Spanje's overmagt in dezen Vorstweder
was opgewekt. En wat het derde punt aangaat, de Prins, wel verre van de Hugenooten aan hun lot over te laten, dacht door een verbond met XAREL een

voordeeligen vrede voor hen te bespoedigen; de wensch, hun van nut te zi
jn,
was zelfs eene der voornaamste beweegredenen van deze ondcrhandelingen (1). Ondertusschen is het zelker, dat het Fransche Hof niet te vertrouwen WaS; dat laet

geen andere drl
jfveer lkende voor zi
jne daden dan de belangen en de behoeften van
het oogenblik ; en dat er het volslagenste eigenbelang, gepaard met de diepste zedeloosheid, den toon voertle. lmmers, na den St. Bartelsnacht, bewimpelt dat Hof

de aanmoedigingen aan Graaf LooEwlzl
t gegeven, en tracht il1 Spalje zich uit
dien m oord eene verdienste te malten; betuigt in # adrid, dat hetvoor de eer van

God en zi
jne Kerlt nooitvan vrede metden Prins van ovall
je wilhooren,maar stookt
middelerwi
jl in t
fc Nederlanden hetvuur des opstands aan,en bestri
jtltin bttitscbland
'sPrinsen neiging en die der zijnen, em zich met den Seuverein te verzoenen;
het vleit en streelt Fllalps, terwi
jl llet de geheime bondgenootwordtvan zi
jne vi
janden. Xen getuigde derhalve in dien ti
jd teregt, dat )van de zi
jde van Fraltkrè
jwlc
niets dan leugen en bedrog te wachten was (2).'' lloewelde Staatsraad I)z xoRvltxz
lEas, Bissclzop van orleans en van grooten invloed aan het H0f, in een m erk-

waardig en uitvoerig vertoog eenen ltri
jg metSpanje ten sterlkste had afgeraden (5),
waren de onderhandelingen met Graaf LooEw zzK, in Lentemaantlaangevangen, voort-

gezet. Het doel was den Prins van ovanje te ondersteunen, en Ilblland en Zeeland
(1)(mozxvAx PRISSTEnER in de Avcltivesdela Maison #'orange,T.lY.p.XVlll- XXl. Yerg.
daarbi
j,p.108- 116,263-278.
(2)GROENv-pnlxsTEltEain deArehivesdela Jfcfl'
pn d'orange,T.lY.p.XL1.
(3)hrchivesdela#cf#p4 d'orange,T.lY.p.57+-70*.
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1568- aan het gezag des Koningsvan Spanje te ontrukl
ten. Teregtstelde okspAlb I)E scuox1576
BSRG ,

Xaarschalk van Frankrt
jlt,het hoogste belang in deze zaak. ))De rust van het

ri
jk,'' schreef hi
j aan zi
jnen Vorst, ))de veiligheid van den Staat, de ondergang van
den hoofdvijand desKonings, de wraak over het ongeli
jlt den Hertog van An)'
ptfaangedaan, het enge en vaste verbond der Duitsche Yorsten, de omverwerping van al de

Plannen van hethuis van oostenrijlc,en laettoppunt van aluwe wenschen isin han-

den van Uwe Rlajesteit (1).'' ScuoxBElo en GraafLoozwlzK hadden in Lentemaand
de voorwaarden van lzetverbond ontworpen en aan den Prins van oranje gezonden (2).
De Prins had tleze gewi
jzigd en in Bloeimaand aan zi
jn broederdevolgende punten
voorgesteld: 1o. ))dat de Koning van Frankri
jlê met zi
jne Hugenoolsche onderdanen
vredemaken,en hun vri
jheid van godsdienst,naardebepalingen van lletjaarVi
jftien
honderd zestig, verzelteren zou. 2'
A. Loo de Koning van Fl'ankr,
l
j
,'/.
:dien van Spanjo
niet openli
jk den oorlog wilde aandeen, ofin eenig gewestvan #cNedevlanden vallen, zou hi
j terstond, en voorts ellke drie maandcn, eene som van honderd duizend
ltroonen den Prins van oranje ter lland stellen, om de kosten van den oorlog te beStri
jdeny en llem daarenboven VergtlnlAen , tot duizend ruiters en zeven duizend voetltneclzten naar goeddunlten te ligten. Daartegen zouden al de steden en landen,

behalve in Ilbllaltd en Zeeland, wellte de Prins ef zi
jne aanhangersveroverden, in
handen en onder gelzoorzaarnheid des Koningsvan Frankri
jlêgesteld worden. Boventlien zouden h'olland en Zeeland den Koning van Franlvrlj'l: t0thunnen Bescherm-

heer en Yerdediger aannemen, onder voorwaarde echter, dat zi
j doorNederlandsclae
Heeren geregeerd, bi
j alhunne regten, veorregten en gewoonten gehandhaafd, en in
de vri
je uitoefening van godsdienst op geene wi
jze lloegenaamd belemmerd zouden
worden. Zoo lang zi
j.onder bescherming desKoningsvan Franlîrt
jk bleven, zouden
jlks,a1sschatting (pollrrccpgklpft
s'
t
îcpcc), s-iermaalhonzi
j gehouden zi
%
#
in, dezenjaarli
derd duizend Brabandsche gultlens op te brengen, met welke de Koning zich zal

vergenoegen,zonder eenige andere belasling te kunnen opleggen.De Prinsvan orakt
jo
of Ilblland en Zeeland zouden verpligtzi
jn, den Koning van Frankvi
jlvdesommen,
welke zi
j van hem zullen ontvangen llebben,telkens een jaarnadeontvangst,ofzooals
men hetbestzal oordeelcn,terug te gevcn. Daartegen zou de Koning van Fraltkrijl:
zich verbinden,hen tegen allen en een iegeli
jlkmetalzi
jn vermogenteondersteunenen
beschermen, en beloven geene overeenkomst ofvrede metden Koning van Spanje te
treFen ten nadeele van hetLand, van de godsdienst, of van hunne voorregten ofvri
jheden, maar dat de genoemde gewesten in zulk een verdrag nloesten begrepen wor-

(1)hrcltivesdela Jfcfdpvd'préfnpc,T.1Y.p.270,43+.
(7)hrcltivesdela Aftzïdpzl#'orange)T.lY. .44*,45*.

DES VADER LISD S.
*R

%

-

den;wederkeerig zouden Ilblland en Zeeland in geenescllikking (apointementjmo-15
681576
ïen treden zonder 'sKonings voorltennis en toestem ming. ln geval de Koning van

Frankri
jlêzelf den Konisg van Spanje tlen oorlog aandeed, zou de Prins van ovan)'e
ofIlbllaltd enZeeland gehouden zi
jn,hem jaarljl
ks,zoo lang de kri
jg duurde,vi
jfmaal
handerd duizend gulden te verschallkn, zonder dat hi
j verpligt zou zi
jn, hun eene
andere som dan de genoemde honderd duizend kroonen, terwi
jllli
j zich ten kri
jg toerustte, stipteli
jlt uit te keeren, welke gelden Ilblland en Zeelqnd op Leteintle van

hetjaar, nadatde oorlog zalverklaard zi
jn, moesten teruggeven (1).5, 'sPrinsen berigtsclzrift aan zi
jne zaaltgelastigden bi
j llet Hof van Ih-altlvrîj'
/r, ols IurxsltEs en
TAIJAERT, kwam genoegzaam met de pllnton , aan LODEW IJK srool
qgesteltl, overeen.

Slechts betlingt hj daarin de lzandhaving der regten en voorregten ooltvoor die Laltden, steden enz, wellêe Jc?, beltoeve '
pcol Z.I1.zvJJc?l bemagtigd worden. Voorts, in

gevalvan openli
jken kri
jg van tle zi
jde des Koningsvan Fr6f?l/frk
l
,'/f,biedtde Prins,in
stede van dc vicr maalhonderd duizend gulden 'sjaars, eenen onderstand aan in mansclaappen en schepen zoo lang de oorlog zal duren, en na lzet sluiten van den

vrede, twee jaren de bovengenoemde som (2). ln weerwil der veelvuldige pogingen van LooEw zllt van A7tdt
st
sctf, was door hct dralen en de besluiteloosheid desKonings

van Frankri
jlê, welke zich ecllter uit de ti
jdsomstandiglzeden ligteli
jlt laten verlklaren (5),dezaalkslepentle gellouden;decllxxrvlx
llzen zi
jnemoederCATIIARIX&.oEA1Enlcl hadden, na het sluiten van het verdrag met de Ilugenoohen te La ftpc/lcl/c, zich

evenweltothetbevorderen van debelangenderNederlandersmeergenegenbetoond(1).
Op dicn voetstenden de zaken,toen Ilaal-lelîtaan de Spanjaarden overging.
Xiddelerwi
jlwas de Prins van oranje binnen 'slandsin versclleidene moei
jeli
t
i
'kheden
gewik-keld geweest. LcàlEv en EXTEXC hadden door hun gedrag, door de bande-

loosheid hunner benden, en het mishandelen van Katlleli
jlke Lurgers, inzontlerheitl
van Katholi
jlte geesteli
jk-en,veler misnoegen opgewelkten vaalk aanleiding gegeven,dat
'sPrinsen bewindvoering, door de vi
janden daarvan, in een hateli
jl
k dagliclzt was
gesteld. Veel laat zich echter terverontschuldiging,ja, zelfster verdediging van de
llandelingen dezer beide mannen aanvoeren,de ti
jden en omstandigheden,zoo a1sbilljlt is en de onparti
jdighcid vordert, in aanmerking genomen (3
,). BosrenalisIzr(1)Archivesdelt
zA.
litisoîkd'orange,'
1'
.1V.p.116 119.
(2)Archivesdela J'
fétfîp3?d,Oralège,T.lY.p.119 124.
(3)Zie (
moExv.PRIySTERER,in deArcltivesdelt'
tMaison #?orange,T.lV.p.271,272.
(4)Archivesdela J.
fétï:pozd'orange,T.lY.p,164,373.
(5)Zie Bedevoerilzg prcr wll-sEx vâx Lvxnv,Graafv.d,3
'Iark;in vàssollnnsss Yermreidec??
nagelatene bicht-cn Prozashtkken,bl.228 256.
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1568- xEv's nagedachtenis gehoond geworden door tlen moord van cosxELlus xvslcs, gezegtl
1576 v.aren ,bekend wegens zi
uhejtj,
u spwxouEx, een man van twee en zeventig J
l.ne geleel

en aanzienli
jlkdoor zi
jne betreltlting a1sPrioor van hetSt.AgathaltloosterteDelp ,hetwelk grootendeels nonnen van adellt
jke geboorte telde. Hetgevalheeftzich echter op
deze wjze toegedragen. Ondanlts oaAxzE's verbod van, op doodstraf, gemeenschap
metde Spanjaarden te onderhouden, had Mrslcs op de graanzoldersvan zi
jn klooster,
in hetwelk de Prins zi
jn intrelt had genomen en datonder diensbescherming stond,
heimeli
jlt een aantalmonnilken verborgen,en zi
jne bestevervoerbaregoederen ingepakt, om daarmede, in weerwil van zi
jn eed, naar den vi
jand te vlugten. Vôôrte
vertrekken, of, zoo a1s men het noemde, te glippen, had lzi
j de nonnen van het
lklooster bi
jeengeroepen,eene afscheidsrede gehouden,en aan iedereene gewi
jdehostie gegeven,opdat ))hetlleilige nietin handen derhonden mogtkomen.'' Nadathi
j
bi
j den Prins ten avondmaal wasgeweest,washi
j desanderendaagsmorgens,verzeld
(loor zekeren Franciskaner monnilk cohwElulcs MlRkwvs en de non CHARLOTTE van de

Merwede, in eene slede over het i
js den weg naarnsffcpcingeslagen,waar Spaansch
lkri
l
'gsvollk zich bevond. Eerst aan het middagmaal werd deze vlugt den Prins geboode#

schapt, well
te er zi
jn misnoegen over toonde en IurxEv, die bi
j hem aan tafelzat,
gelastte, den Pater na te jagen. Overeenltomstig ditbevel,voerde LrxEv den Prioor
op een wagen tegen den avond gevanlkeli
jlt binnen Leiden, en stelde hem in handen
van een kri
jgsraad, zamengesteld, behalve den Groot-provoost, uitJonkheer OIJSBERT
valt Oufrczltlpprt
/c, Lid der Staten van Ilblland, en Xr. w ILI-E5! Ba.ltbyrslrs, gewezen

Schout van Amsterdam , beide mannen met l0f in 'sLands geschiedenis vermelp. ln
tegenwoordigheid dezer regters, en niet van xu
rxEv, belkende xvslrs,totden vi
jand te
hebben willen vlugten,. waarop lai
j totden strop verwezen werd en, na de bel
trachti-

ging van dit vonnis door IavxEv, dien avond nog binnen Leiden zi
jne straf onderging (1). De Graaf 1?Jp,der Mark zegt in zi
jne Verdediging:J)hetltan totgeen
schande oflasterbi
j de vromen verstreltken,denXonnilk-pater van Sl.Aagtentelaebben
laten oplaangen, aangezien hi
j als een meineedige op de vlugtwas betrapt,met zi
jn
schat naar den vi
jand treklkende,om zi
jne verraderi
j)die hi
j tegen den Prins,tegen ons en de Evangelischen,ja, tegen het gelleele Land gesmeed had, te verwezenli
jlten. Bovendien had hi
j bi
j eede gezworen, uitbelp niet te zullen vertrel
kken.
Hi
j is alzko door zi
jne eigen misdatlen en het schenden van zi
jn eed, niet a1s een
m onnilt of om der Boomsclte Codsdienstwille gestraft, maar als een kwaaddoender,die

zi
jn eigen vonnismedebragt,opgehangen (2).,,
(1)v.so>fEl
txx,Bedevoering,b1.258 277,waar dezc gerachtmakcnde zaak pp geschied-çrj
oordeelkundige gronden uitcengezet wordt.

(2)B0n,Il'
ist.d.Nederl.pp?-?.Dv1.B.YI.bl,478.
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Kort na het gebeurde met xcszus, was eene poging, Ilaarlem te ontzetten ,mis-1568-

lukt (1). LUMEV,wellte daarbi
j dappermaar ongelukkig had gestrcden,werd eerlang,
daar men zi
jn kri
jgsvolk overwanbetaling en gebrek aan li
jftogtluide hoorde morren
en zelfs de Staten voorlandverrâdersuitkri
jten,met Jonlker EwTExs valtXenllteda,zjn
Luitenant, die inzonderheid met de legerverzorging belast was, door den Prins

naar belp ontboden. ENTENSuitte en gedroeg zicllhier op eene wi
jze,datde Staten
meenden ,zich van hem te moeten verzekeren, waartegen LUMEY zich met geweld verzette en trachtte, zi
jn vriend uitbelp te voeren. Het is zelker niet te verwonderen,

dat mannen, die goed en bloed voor vri
jheid van Land en geweten opgezet,a1s
ballingen rondgezworven en eindeli
jk het vaderland bevri
jd hadden, hunne waarde
gevoelden en in drift ontvlamden,dat men hunne kri
jgsmakkers slechtbetaaldeen
sleclztvoedde,en ditden Staten,dieervoormoestenzorgen,onbewimpeldverweten(2).
Na eene vruchtelooze poging van ORAwJE, de geschillen te eflbnen,werden beide man-

nen in hechtenisgenomen. ElTlxs schi
jntmcn in belp opgesloten,doch geen vonnis
tegen laem geslagen te lzebben , en oaAxzE heeft hem later weder in dienst van den

Lande gebruikt. Lrxlv werd aanvanlteli
jk oolk te belp ,maar in zi
jne woning gevangen gehouden en vervolgens, van zi
jn geld,zi
jnepapieren en kleinoden beroofd,naar
het slot te G'ouda gevoerd, en aldaaronderbewaking gesteld van zelteren llopman zty:
llqElt

vAx xzzxnEx met vjftig soldaten, aan wellke de stad terstond vi
jftig pond,in mindering van soldi
j, voorschoot om alle onwillt-glteid hen te verlzoeden. Hierbehandelde men hem op de allerl
aagste wjze,onthield lzem zelfs den wi
jnvooreigengelden
dwonghem ,sleclltengevangeniskosttenuttigen.Eenigezi
jnerbediendenensoldatenwerden
gevat en ten dood toe gepi
jnigd, opdat men hun ietste zi
jnen nadeele uitden hals
mogt wringen. Reeds den vier en .
twilttigsten van Loum naand werd door den Prins

van oralè
)
,: zi
jn lastbrief ingetroklken, en vAx BRoxKuoRs'
rin zi
jne plaatstotOpperbevelhebber aangesteld. Tevens werden onderscheidene besclzuldigingen door de Staten

tegen hem ingebragt,doch welke hi
j in een krachtig enstoutverdedigschriftontzenuwde (5). Deze verantwoording miste hare werking niet;althans LrxEv werd kort
daarna op vri
je voeten gesteld, en hetisnietonwaarschl
l'nli
jk,datde vreesvoorllet
volk, bij welk hi
j zeer gezien was en dat hem in een openli
jk lied bi
j den vervolgden ntvln, de Staten bi
j huichelaars en landverraders vergeleek, daartoe medegewerkt hebbe (4). Hij begaf zich nu naar Bottevdam, doch wcrd eerlang, op
(1)Ziehiervoor,bl.248.
(2)Ygl.v.cltt
lylscsx,Gesclt.d.Waterg.bl.221.
(3):0R,Ilist.d.Ac#erl.pprl.9.1.B.VI.bl.425-4* .vAxwusopSVAGSSAAR,St.Vl.bl.105.
(4)Zieditlied aangehaald in v.canylyGgsscesch.d.Watcg.bl.463,464.
JI DZEL. 5 sTrK.
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8- het gerucht of onder voorwendsel, dat hi
j met het Nvaalschekrjgsvolk heteen of
576
andertennadeele derStaten in den zin had,op nieuw in hechtenis genomen en in een

der ltelders van hetslotIlbningezt, nabi
j die stad, geworpen. Naar eenigen,vond hi
j
weldra middelom te ontsnappen; naar anderen, werd hi
j door de Rotterclammers met
geweld bevri
jd. s'
u begeerde x,vnxEv betering van den hoon lzem aangedaan,en liet
in ltotterdam een geschriftaanplaltken,waarin hi
j zi
jne bewezene diensten opsomde en
zich nadrukkeli
jk beklaagde over de zonderlinge wi
jze, op welke lli
j behandeld of
veeleer mishandeltl werd. lmmers, dan nam men hem gevangen, tlan liet men hem
los,dan werd hi
j wederaangegrepen, zonder de vormen des regts in aclzt te nemen,

Het gedrag der Staten tegen LvxEv en ExrExs weltthet vermoeden op, dat er bi
jzondere wraalkzucht ondet' vermengd geweest is

ORAwJE, beducht dat hieruit

nieuwe moei
jeli
jltheden, zelfs muiteri
j en oproer onder het lkri
jgsvolk mogtvoortspruiten, eisclzte van .
rrxEv ,die, naar men beweerde, zich had laten ontvallen, ))drie
duizend soldaten en tachtig oorlogsvaartuigen ter beschilklting te hebben, om de Staten

naar zi
jne pi
jpen te doen dansen,,, dathi
j de wapenen zou aieggen, zi
jne knecllten
wegzenden, en zich a1s een gevangene door Rotterdamsche sclzutters laten bewaken.
De Graaf weigerde zich hieraan te onderwerpen, zoo als trouwens wel te verwachten
was, en besclzuldigde den Prinsvan ondanlkbaarheicltchemwaarts, ten slottebetuigende,
))dat daar de Staten ,onlangs te Loiden vergaderd,besloten hadden, hem uithetLand
te (loen vcrtreklten, zullts reeds lang zi
jne begeerle was geweest, en hi
j voorts niets
andcrs wenscllte dan in vriendschap m et hen en den Prins llet Land te verlaten, het-

geen hi
j lzoopte,dathem nietzou geweigerd worden.'' Ditwerd hem cindelt
i
y
'k,door
tusschenltomst van den Prins, in Bloeimaantldesvolgenden jaarstoegestaan, daarhi
j
steeds bleef aandringen9 dat hem regt zou geschieden en vorderde, dat aan de Edelen ,

zi
jnsgeli
jlken LPa,
î
,rs),zi
.
jne zaalktotonderzoelt wierd overgegeven. Vöôr zi
jn vertrek
dagvaardde hi
j openli
jlten wettigljk,alsVorstdesH.RoomschenRi
jlks,alzi
jnelasteraars
enbelagersvoordeKeizerli
jkeRegtskamer,om hunnebeschuldigingen metbewjzen te
staven; maarniemand verscheen en Iuvl
uEv werd derhalve in zi
jne eerlzersteld. Naar
een ander berigt eclzter, hadden de Staten van Ilbllaltd, doch te vergeefs, aan de
Regering van Rotterdam verzocht,hun Iz
vxEv over te leveren. De Graaf l'
lad kert daarna, gedreven door gebrelt aan genoegzame middelen van bestaan , zich naar Em bdelt
ingesclzeept,(1oclzwas door denAdmiraalnolso'
r aangehouden en op last der Staten naar

hetslotBammelêens gevoerd.Hierbleefhi
j een ti
jd lang gcvangen, werd toen geslaakt
onder schrifteli
jke verklaring, zich niet op de Staten te zullen wreken,zoo alshi
j
dikwi
jls gedreigd had, en ontving eenig reisgeld. Van E0?kl#c?lbegafhi
j zich naar
(1)Ygl.v.CRO:ISGSX,Gesclt.d.bYatevg.b1,221,268.
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Akelten vertoefde aldaar tot hetRl
jltskamergerigtbeveltotdeteruggave zi
jner goede-11
55
67
86
ren gegeven had, wellte door den Bisschop en laet Kapittel van Luilê verbeurd

verklaard M'aren,onadathi
j zich tegen deKerltverzeten deKettersgediend lzad(1l.
sedert leefde IZ
VSIEV op zi
jn slotSevailtg nabi
j Luilc tot in het begin van Vi
jftien
lzonderd aclzten zeventig, toen hi
j den Algemeenen Staten tegen nox Jvxx van ppt
stenr'
t
jlc tien vaandels voetvollt, ellt van twee honderd man,toezond.'
W eldra kwam hi
j
ziclz in Persoan aan lzetlznofd er van stellen, lkpaar tweespalt en verraad ondcr tle le-

gerhoofden ontdekkende,trolthijziclz,vöt
sr den slag van Gemblours,op zi
jnegoederen terug. Daar men hem karig vool- zi
jne hulpbenden beloond had, laragtlzi
j
nieuw ltrijgsvollk bi
jeen, om ziclz voor zi
jne aclzterstallen vergoeding te bezorgen, en
vermeesterde hetstedeke 'sffcr/ppc/lrctfc met het dorp Reeele. Nu meende men, (ll
):
lk

hi
j tot nox zrtx wilde overloopen, waarvan eclater geen de minste schi
jn is, en zond
een deel der bezetting van Ilaastricltttegen zi
jne soldaten, om hen te verleiden,hun
toeroepende,dat))hun Kolonel een schelm wasen hen naar den vijand voerde-'' Ten
hoogste hierover op den Prins van oranje en de Staten vertoornd, maar inzonderheid
op sT. AyuoEoownE, wien lli
j als de oorzaak daarvan beschouwde, lkeerde LUAIEY naar
Ltf?'
/g terug en liet zi
jn ontwerp varen. Niet lang daarna van een rnaalti
jd bi
j den
Graaf van Bennenberg, Domheer te Ltff/
tl, Oom van den Stadllouder van Frieslalld e11

Groniltgen, terugk-omende, gevoelde hi
j zich onpasseli
jlk en beweerde,dat laijvergiftigd was. Hi
j overleed zeven dagen later den eersten van Blcleimaand Vi
jftien llonderd
acht en zeventig. Zi
jn li
jlt werd geopend; de lever scbeen gescheurd, en dithielden de geneesheeren voor een bewi
js van vergiftiging. Anderen schri
jven zi
jn deot'
l
aan de beeteensdollen hondstoe, maar spreken oolt van vergift. Hi
j werd op zi
jne
baronie Lumey,in hetgrafzi
jnervaderen,metalle eerteraardebesteld (2).
W ILLEX ,Graaf ran derw
v lr/f en Heer van Lumey, was als Lid der Verbonden Ede-

1en,a1s i
jverig medellelper van OR&XJE,wien lli
j met zi
jn vermogen en invloed ondersteunde, a1s Admiraal der W atergeuzen,a1s inncmer van den Bl-iel en andereplaatsen,
een der eerste en Voornaamste grondleggersvan Neérlands onafhanlteli
jkheid. Voorze-

lterhuldigdehi
jde waarheid,toehhi
j,inhetvolle gevoelderbeleedigingen,hem aange-

(1)v.vEhvov,Gedenkw.GcdcA.b1.7,8.
(2)s'
raAnw,deWcl/pBelg.Juib.Yll.p.448.Tuib.lX.p.556. I,E PETIT,Chron.de #p#. T. 11.
P. 346. y'
. v. INTIIEMA,Qllerela Hollandiae, P. 3, 5, 8, 18, 19, 20,22,32--36. HAnArus,
hnnal.Brab.T. 111.P. 156, 157. v. vElwov, Gedenkw. tzcq
çc/z.L1.5- 12. Il0n,Ilist. d.AT:#a#.
00rl. D. 1. B. VI. bl. 424 431. v.METEREN, Ilist.d.Nederl. pprl.B.lV. p.99. HOOFT, Ne-

derl. ffïd/.B.Vll.b1.299,300. Leven t?.wltsElll,D.ll.bl.338- 366. TE wATER?Yerb.d.
Edel.9.111.bl.18.--26. scllnsTsxA,A'
lengelw.D.ll.b1.202 209.
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76 daan, getuigde: ((dat hi
j, naast God, het eerste middel en beginsel geweest was,
waardoor het Land uithet geweld desTirans en de slaverni
j van hetgeloofsonderzoek
verlost was en wel door kri
jgsvolk, oorlogschepen en lkri
jgsbehoeften, grof en klein
geschut en andere kri
jgstoerustingen,op zi
jne eigene àpd/czlen crc#fcfbinnen hetLand
van Ilblland, zonder toedoen van dat gewest,ingebragt.'' En ondertusschen heeft IzrxEv weinigen gevonden, die gunstig over hem gesprokcn hebben. Spaanschgezinde

schri
jvershebben lzem metzwarte kleuren afgenaaald,en zi
j zi
jn diltwi
jlsnog gematigder te zi
jnen opzigte dan eenigeNederlandsche. Eerst later is lzi
j billi
jker beoordeeld geworden en heeft, geli
jk in zi
jn ti
jdgenoot vAx IXTHIEAIA, in onze dagen
een i
jverigen verdediger gevonden (1). Van woestheid en wildheid hebben hem zi
jne
vrienden zelfs beschuldigd (2). Hi
j was stout, onverzettelijk en een kri
jgsman met
wien ))niet te schertsen vieli'' maar )
)zullteen karaktervoegdeaan zulk een ti
jd-''
Zi
jne soldaten evenwel, en dit is hem alsmisdaad aangewreven, gaven zich over aan
grove buitensporigheden; doch de wanbedri
jven van het kri
jgsvolk-moeten, vooralin
die ti
jden, nietden Opperlzoofden alleen geweten worden. Zonder geregelde en goede
soldi
j,zonder behoorli
jkeverzorging van hetbenoodigdewashet,vooralindiedagenvan
beroering en omkeering, ondoenli
jlk de kri
jgstuchtte handhaven. OR&xzE, AIZBA zelfs
vermogten diteven wcinig als LuxE'
r, wiens benden daarenboven een zamenraapsel waren van allerlei volk , waarvan deze uit wraak en wanhoop, gene ttit armoede en ge-

brelt, anderen uit zucht om te rooven en te stelen zich onder zi
jne vanen geschaard
hadden. Aan ditgebrelt van kri
jgstuclztweten de Staten hetmislukken derbelegering
van Amsterdam (5), ofschoon zi
jzelve,doorhctnietvervullen van lzun pligten lzet
niet naltomen hunner belofte van uit Ilaavlem geld en kri
jgsvoorraad te zenden, xzrxzv aan zi
jn 1ot ovevlieten, hetgeen hun de Graaf openli
jk in het aangezigtwrijft.
Het is waar, hun toestand wasmoei
jeli
jk, en o0k met den besten wil was hetbezwaarli
jlt in een Land,overaldoorvi
janden bezeten bedreigd en vaak ten prooi aan
de roofzuchtvan eigene zoo wel als vreemde benden, geld voor den lkri
jg te vinden; maar het isnietminder waar
',dat,naarde onwedersprolkene getuigenisvan ti
jdgenooten, veleleden van dezeStaten ondanltszich zelve '
en slechtsuitnooddwang oRAwzz's

zjde omhelsd hadden, in het geheim den Spanjaarden en hetKatlzolicismusgenegen
waren, zelfs briefwisseling met Bossc onderhielden ,en eenige van hen, waaronder z,r-

xEx'shevigste beschuldigers,totden vi
jand zi
jn overgeloopen (1)5. Hetisgeenszinste
(1)Ziev.s0MERExsBedevoering,L1.228-277.
(2)v.uRvov,cedenkw.Gesch.b1.5.
(3)Zielziervoor,bl.201.
(4)F.A:ISTHISMA,Querela #p#cn4.p.22. lfznvov,cedenkw.fexà.N.6-
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verwonderen, dat zulke lieden, Spaanschgezind in hun hart,mannen als de Graaf %'qn 1568der Mark, welke hen naar waarheid ))goedgunnersdesTirans,bloedvergietersen vervol- 1576
gers der opregten, ée nog de handen volonschuldig bloed hebben, geconfi
jte Alvis-

ten en Liberti
jnen''noemde, tegenwerkten en door valsche of overdrevene aanti
jgingen
den voet trachtten te ligten. Zi
j waren lzet inzonderheid, wellke op hetschamperste
LUMEY van geloofsvemrolging en priestermoord beschuldigden. lndien er niet zf
ao veel

ter verdediging zt
jner handelwi
jze metRoomschgezinden en hunne Geesteli
jken konde
aangevoerd worden (1);indien hetgeen hi
j zelfte zàjner verschooning in ditopzigt
heeftaangevoerd,even zoo ongegrond ware,alsllet op waarheid berust,datnameli
jk,
de Roomschgezinden,en bovenallaunne Geesteli
jken,hunne genegenheid voordeSpanjaarden steeds bleven behouden en, in weerwil van eed en belofte, zich voor hen
verk-laarden, zoodra de eerste goede gelegenheid zich maaropdeed; indien zi
jn gedrag in dezen nietvan wreedheid en onregtvaardigheid konde vri
jgepleitworden, zou
men toch moeten erltennen , dat het verbranden en vermoorden van Ketters door de
Roomsclzgezinden niet minder wreed en onregtvaardig was; dat er groot onderscheid is

tusschen hetophangen en pi
jnigen van eenige Roomsche Geesteli
jken doordeGeuzen in
een ti
jd van verwarring,beroering en oorlog en alsbi
j wi
%
l
'
#ze van weerwraak gepleegd,
maar door alle verstandigen en bezadigden,bovenaldoor den Prinsvan oranje,afgekeurd, en het ombrengen van zoo vele duizenden Ketters onder de felste martelingen

metvoorbedachten rade,bi
j wi
jze van regtspleging gescllied endoorwereldljkeengeesteli
jke Overlzeid gewettigd en gebilli
jltt; datdaarenboven tegen éénenRoomschgezinde,
door de Ketters omgebragt, meer dan duizend Ketters door de Roomschgezinden ver-

brand, onthoofd, opgehangen of verdronken zi
jn geworden, welk getal en verschilte
groot is, om in eenige vergelt
jlking jeltomen (2). Wat den laster, dien men,
zonderling genoeg, oolt op rREsxuowo heeft geworpen, van lletonteeren eenerjonge
dochter in den Wrfcl betreft,daarvan heeft xxrxEv zich gezuiverd, en hierdoorgetoond,

dathi
j gansch nietonverschillig wasomtrentzi
jn eeren goeden naam ten opzigte van
zi
jn zedeli
jk gedrag,zoo a1seenigen beweerd hebben (5).
Er bli
jftnog een punt in de geschiedenis van LvxEv ter navorsching over. STRAOA
verhaalt, dat de Prins van oranje op den Graaf van der Mark ontevreden was,om
dat deze zich beroemde de man te zi
jn,aan wien Ilolland zi
jne verlossing te danken
(1)v.soxERExspedevoering,bl.238-256.
(2)Ygl.Leven rtu;AVILLEM l,D.lI.bl.346,347. TE wATZR,J1>l.#.Edel.9.111.bl.20vlN GR0sIxGEx, cesch.d.Waterg.bl.272. Zie ook Mervoor,bl.235.

(3)B0R,Ilist.d.Nederl. 00rl. D.1.B.VI.b1.430. Ts wATsn, Fcrù. d.Edel. 9.111bl.25,26. v.soxxux,Redevoering,b1-230- 232.
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- had (1). FREDERIK

vAx vEhvov, in wiens armen xurMEv is overleden, getuigt insge-

li
l.ks, tlat ))tusschen oRAxzz en vAN DER MARK groote jajoezjJ. was gerezen, en de

Graaf deu Prinsgeene volltom en eer en gehoorzaamheid wildebewi
jzen, omdathi
j de
eerste oorzaak was,datdesteden van Ilblland zich tegen den Koning opstelden (2).5'
Daar het nu van elders bli
jkt, datLvxE'
r bovendien zicllstoutweg Graafvan Ilblland
neemde (5);dathi
jonderhetvolkeen aanzienli
jlken aanhang telde en doordesoldaten
bemind werd,isde meening van velen in dien ti
jd,naarhetsclzijnt,nietongegrond,
dat de Prins vreesde, dat LUAIEY tot het opperste gebied zou verheven worden, en
derhalve niet ongaarne zag, dat de (lraaf, wien hi
j uiterli
jk een goedgelaattoonde,

buiten bediening en-bewind geraakte (1).
Het vatten van LrMEV, oRAxzE's Luitenant, op last der Staten had opzien bi
j
tlen vi
jand gebaard en het vermoeden opgewekt, dat men in het geheim misnoegen tegen den Prins zelven koesterde. De Graaf van Bossu gaf althans aan uvoo

JAxsz. vAx oltoExzwEoEx, Burgemeester van belp , Roomschgezind en een der voornaamste bewerlters van Lrsllsv's gevangenneming, zi
jne vreugde daarover te kennen,
de
n
Ke
ni
ng
te volharden en lzet zoo te bellem vermanende, ))in zi
jne trouw jegens
schiltlken, dat oolt de Prins in hechtenis genomen en naar het leger veor Raarlent
gevoerd werd, hem daartoe alle hulp aanbiedende en eenegroote belooning belovende.''
De brief geraaltte in handen des Heeren vAx Baoxztllorvsr, en door dezen aan den

Prins, Avellke den Burgemeester bi
j zich ontbood, die Gotltotgetuige zi
jner onschuld
opregtheid aanriep, verklarende niet aansprak-eli
jlk te kunnen zi
jn voor lzetgeen
Bossu henz wilde schrjven. Hi
j weigerde echter aan rsPrinsen verlangen te voldoen,
om , ))t0tbewi
js zi
jner trouw , Bossu zelven in den strik te loklten, welken deze voor
anderen gespannen hap,,' daar hi
j dit met zi
jn geweten niet lkonde overeenbrengen.
))Het geweten van JrDITII heeft wel vermogt, li
jf en leven te wagen, em den tiran
uoluopxzhxEs en Godsvi
janden te vernielen,'' antwoordde de Prins, welke eerlang den
Burgemeester in zi
jn eigen huisalsgevangene lietbewalken, doch voortsaan de zaak
geen gevolg lzeeft gegeven, dewi
jlhem genoegzame bewi
jzen ontbralken. GRoExEwEoEx ismet een zi
jner ambtgenooten,even vôörde overgave van Ilaavlelt,totdeSpan#
jaarden overgeloopen (t$).
(1)de#:#t)Belg.Lib.V1l.p.418.
(2)Gedeltkw.Gesclt.bl.5.
(3)Correspondancedepllslppz11,T.1I.p.272.
(4)v.vEavov,Gedenkw.Gesclt.bl.6.
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Dit het Noorder-lêtvavtier en k'Vest-Friesland had de Prins van oranjc
dien ti
jd,1568en reeds vroeger, insgeli
l'ks veelvuldige klagten over de teugelloosheid der benden van 1570

soxov ontvangen,welke ondergeli
jlteomstandigheden alsdie vanIZVMEYverlteerden(1).
Yan daardat soxov evenmin als deGraafvalt der J/tzr/:, en om dezelfde reden, voorde

uitspattingen zi
jner soldaten aanspralkeli
jk- lkan gesteld worden. Hi
j schroomde daarenboven niet,zi
jne onderbevellzebbers gestreng te straffen,wanneer zi
j laun pligtovertraden. Hetontlzoofden van AllcrlEyucxoK (2),en he@ophangen van den weerspannigen
W atergeuswlzBsszoEltbs,dieteZaandam roofengeweldenari
jgepleegdhad (5),strelkken
daarvan tot getuige. Xaarongelukkig bevonclzich soxov, sindsden aanvang van zijn
stadhouderschap over heth'oorder-lêwalntier, welk zestien jaren geduurd heeft, in botsing metde Xoord-llollandsche steden,waartoe echter debuitengewoneteestanddesLantls

en het gedrag derstedeli
jke Regeringen zelve,overhetgeheel,meeraanleidinggegeven
lzebben,dan de lzcèrschzuchtige of geweldige aartldes Stadhouders (A). DePrinsmöest
dikwijls in deze vaak hoogloopende geschillen tusschcn beide lkomen, en door zi
jn gezag en invloedden vredevooreenigen ti
jd herstellen (3). Treflknd en waarisde opmerlking, ))dat ons nog niet genoeg bekend is, wellke moeite oRxxzE, die alleen de
ziel van alles was, moestaanwenclen, opdatalles in eenige orde lkon bljven. lndien

hi
j niet die man geweestware,wellte hi
j was,ofspoedig aan het Vaderland W are ontvallen, de nieuwe Staathatloogenblilklteli
jltvcor de tweedragt deringezetenen en llet
zwaard desvi
jantlsmoeten bezwijlken. Hi
j wistmet zi
jne nooit'
volprezene goedheid en
wi
jsheid zeer veel weder goetlte malken, en stuurde het schip, door allerlei.stormen
tellkens over stag geworpen, metwi
jzen moetl deot-de razende golven naar de haven.
Toen de stuurman stierfzeilde de kielreedsdoor kalmerzeeën,en zi
jn onderwi
*
jshad
toch enkele bekwameopvolgersgevormd (6).''
Nergens laeeftde scherpzinnigheitl van oaAxvELlzz meer scbipbreulk eleden , dan in
zi
jn oordeel over AVIIZLEM van oraltje. Onlangs laad hi
j verlklaard, dat men ))dien

armen Prins lkwali
jlt geraden had, zoo lang tegenstand te bieden, hetLand te bemagtigen,en hem in den waan te brengen,tlathi
j den Koning zoukunnendwingen(7).''
(1)Zielzicrvoor,bl.221.
(2)Ziehiervoor,bl.251.
(3)SOETEBOOAI,Saanl.Arcadia,b1.450.
(4)Zieditbeknopten overtuigend uiteengezetin lletzoo evcn uitgekomen wcrk van dcn lleer
ssI:I,o0,Noovd-llblland c'lde Atlprtf-flpllcntfcz'
:,bl,130 136.

(5)Vgl.Liervoor,bl.259.
(6)v.Gaoylx()>ix,Gesclt.d.Jvc/crg.b1.222.
(7)ArchivesdelaJf
'cfl'
pzld'orange,T.lY.p.36*.
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1568- De toestand van ol
tAxzz was zeker ten uiterste netelig (1); en dathi
j nietbezweelk,
1576 toen een GRAwVELLE zelfs meende, dat
hi
J'bezwi
jlten moest, getuigtvoorzi
jne groote

bekwaamlzeden. Bli
jkbaar meer dan de Prins, wenschte de Koning, uit geldgebrek,
de zaken derNederlanden zoospoedig mogeli
jlkteeFenen, en was,naarhetschi
jnt,
van plan eenenieuwe en uitgebreiderevergiflbniste laten afkondigen (2). AXZSA zelfs
was tot meer gematigdheid gestemd en helde over,den Friezen en Overijsselschen vergiFenis te schenken, om daardoor de gemoederen in Ilolland voor zich te winnen. ln
Amsterdam , Utrecltt,Middelburg en andere steden, wellte hem getrouw gebleven wa-

ren, had hi
j in Hooimaand,na de inneming van Kaarlem ,openli
jk laten afkondigen,
dat ieder,welke thansnog de zi
jde vanoRAxzEverliet,vergiFenis,dochelk,dielanger
daarmede toefde,alhetgewigtzi
jner wraak te wachten had. Aan eenigestedenwaren
reedsvroeger afzonderli
jlte brieven,deels doorhemzelven,deelsdoor uitgewekene burgers gezonden, haar minzaam uitnoodigende, zich aan den Koning te onderwerpen.

De Regering van Amsterdam was hierin den Hertog bi
jzonder behulpzaam geweest,
daar zi
j hare brieven bi
j de zi
jne voegde,om de burgeri
jen totgehoorzaamheid te verIllanell. De m eeste steden antwoordden niet, en geene enkele gafer,totverbazing van

xt.q
ua
v, gevolg aan. Botterdam betuigde, dat het den Koning getrouw wilde bli
jven,
tlocll geen anderen Stadhouder erlkennen dan den Prinsvan oranje. Sommige steden
xerklaarden, dat zeo de Koning de rustin hetLand wilde herstellen, hi
j vri
jheid van
geweten moest veroorloven (5). Grooterdan denaoddesLands,wasdeafkeervoor
Al-sa
t's bestuur, voor wiens Raad van Beroerten om dezen tt
jd wel vl
jftien duizend
zaken onafgedaan hingen. Xen sloeg geen acht op 'sHertogs beloften, en verhardde

zich tegen zi
jnebedreigingen (1). Hierdoorverbitterd,drong hi
jeerlang,ondanksde
tegenovergestelde vertoogen, op het nemen van geweldige maatregelen bi
j den Koning
aan, wien hi
j raadde den oproerlingen, bi
j wie zachte maatregelen niets goedsuitgewerkthadden,volstrelttgeenegenade teverleenen (5).
Ondertusschen had de oorlog in Zeeland onafgebroken voortgeduurd. Na het opbre-

ken van hetbeleg van Goes(6),wasMiddelbuvg,steedsin demagtderSpanjaarden,
te lande door hetgedeeltelt
jl
kdoorsteken van den di
jk derW estwatering,en tewater
(1)Arehivesdela Maison #'oraltge,%.lV.p.63+.
(2)CorrespondancedepHlslppE 11,T.ll.p.399,411. Vgl.hiervoor,bl.235-239.
(3)ArchivesdelaJféff&pzld'orange,T.lV.p.180,182.CorrespondancedePHILIPPE l1,T.1l.
p.313, 317, 323,324,325. :0l,Ilist.d.Nederl.oovl.9.1.B.Y1.b1.434,445,446,471.

(4)SVAGEXAAR,D.Vl.b1.447.
(5)Cowespondancedepulslppz 11,T II.p.360,410.
(6)Ziehiervoor,bl.218.
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doorde schepen der Zeeuwen de toevoer hoe langer zoo moei
jeli
jker gemaakt. 0m de11
56
57
86
benaauwde stad van kri
jgs- en leeftogtte voorzien, zalkte sxxcllo b'AvlLw in Sprokkelmaand meteenevlootvan zesen vjftig zeilen uitAntwerpen,deScheldeaf. Ten einde
zi
jne groote schepen te beletten,die rivier afte varen,hadden de Ylissingersbi
jLillo
een twaalftal onbruikbare vaartuigen, geballastmet steenen van een afgebrolten Franciskaner klooster te Vlisstîtgen, laten zinlten, die echter weltlra door den stroom Weggpspoeld werden. De Spaansche vloot stevende nu naar kvalcheven, doch werd door de

Zeeuwen derwjze onthaald,dat de meeste lkleine schepen genomen ofvernieldwerden,
en de groote metmoeite in Antwerpen.teruglteertlen.De Prins van oralqiebeschouwde
deze zege z0o belangri
jlt, dathi
jin een briefzi
jnevreugdedaaroverdcn Staten van
Ilblland betuigt
le,cn gelastte,Gode er openli
jlt voor te danlten. S-txcllo o'&vILA liet
zich nietontmoedigen,maarzakte in laetbegin vanLentemaand metvi
jftig welbemande
sclzepen wetler de Scbelde af. De Zeeuwsche vloot bestond tlit honderd oorlogsvaar-

tuigen van verschillende grootte,en noodzaalkte,na menig 11e5,ig gevechtbi
jTerActfzc,
Borselen en elders, veoral op den een en twintigsten en drie en twintigsten van Lente-

maand,den vi
jand metveelverliesen onverrigter zalketegen heteindedermaandterugte
keeren. De groote schepen wendden den steven naar Alttwerpelt; de ltleine, van welke
het eenigen gelultt was behouden in Middelburg te geraken, liepen Bergen pw Zppm

binnen, waar zi
j een ti
jdlang werden in gesloten en een grootgedeelte der bemanning
verliep. ln een dezer scheepsgevechten was de Admiraal w oas'
r door tien Spaansche

schepen omsingeld geworden,doch had,hoewelaan den grond geraalkt, den stri
jd vo1
gehouden,tothi
j,dooreenige schepen te hulp gelkomen,den vi
jand genoodzaakt had,
afte houden. Naar een ander berigt, wasw oRsT zi
jn behoud aan de verwarring verschuldigd, wellte hetspringen van een.vaatje busltruid op het vi
jandeli
jke Admiraalschip,welk hem trachtteaan te ltlampen,veroorzaakthad (1).
De Prins van oranjebesefte alhetvoordeel,welk hem hetbezitvan eenige zeehavensin Vlaanderen, waarhi
j menig aanhangertelde,moestverschaFen. Totdateinde
zworven om dien ti
jd vele vaartuigen langsde Vlaamsche kuslen,om volk aan land te
zetten ,doch werden door de soldaten en landlieden geweerd. Xen had laet inzon-

derheid op Nieuwpoortgemunt; maar twee vaartuigen, wellke metgeweren en kri
jgstuig derwaartsstevenden, vielen in handen der Spanjaarden; de aanslag werd llierdoor

(1)Archives de la Maison d'orange,T.lY.p.73,82. MExoocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.tiv.X.
p. 222. I.E PETIT, Cltrolt d. #p#.T.ll.p.245.246. Ds TAssls, Comment.#Lib.1. p. 176 ,177.
S0R, Hist.d.Nederl.oorl.B.1.bl.433. v.METnnEx,Ilist.d.Nederl. 00rl.B.1Y.b1.89 verso.
IIOOFT,Nederl..
JTf,
ç/.B.VllI.bl.307. WIJN OP AVACEyAAn,St.Yl.bl.106. swAsuz,de tféftdd'z
der zcctftrczl, b1. 46, 47.
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86
- ontdekt en veri
jdeld. De Graafvan Iloeulœ, welke verstandhouding metde inwoners
vermoedde, liet de schuldigen opsporen en straffen. W einig dagen na deze mislukte
onderneming, traclltte 'sPrinsen vollk zich van Sas van Gent meester te malten. Zes
of zeven llonderd W atergeuzen stapten aan Land, vielen op het dorp Assenede aan

en verjoegen de bezetting, doch k'eerden, na het in brand stekcn der woningen,
met verlies van eenige manschap naar hunne schepen terug, en hingen een paar
gevangenen aan de masten. Xaar niet alleen Lad Vlaanderen de aanvallen der W atergeuzen te duchten, ook de W ilde- of Boschgeuzen, die zich op nieuw gevormd

hadden,pleegden ergreoterooveri
jen en degruweli
jkste wreedheden;de kerken verbrandende en dePriestersvermoordende (1).
ln M iddelburg was ondertusschen de nood op l
zethoogste geklommen (Q). De Hertog van Alba, bewust, dat van het bezit dier stad het behoud van Zeeland afhing,

beslootllaar, totelken pri
js, van li
jftogt te verzorgen, en eerlang was in Alttwerpen
tet tlat doel weder eene vloot uitgerust. Zi
j bestond uit sterke scllepen, alle met
roode Bourgondische lkruizen beschilderd, om hen te beter te ltunnen llerlkennen, be-

mand metwaklker lkri
jgsvellt en kundige schepelingen,door geoefende en dappere Bevelhebbers aangevoerd. Vôtll- haar vertrek , spralt de Antwerpsche Bissclzop soxllrs
over de scllepen en hunne Gezagvocrders plegtig den zegen uit met de bede, dat de
Spaansclzen de overwinning mogten behalen cn llet benaauwde Middelblkrg redden.

Hierop stevende zi
j, onder het opperbevelvan stxcuo B'AVILA,den zeventienden van
Grasmaand naar kvalclleven. Bi
j de ongesteldheid der beide Vlootvoogden wolts'
r en
Ew ov'
rs, voerde Burgemeester rlzvEx KEERSEX&x.
Elt van ZieriIvzee hetbevelover'sPrin-

sen vloot,totde Hollandsche Admiraal BLozs v..
x'
rhEsLol'
o zou zi
jn aangek-omen. Nabi
j
Bovselelt tastte b'-&vILA den twee en twintigsten van Grasmaand de Zeeuwsche scheepsmagt aan, die zich aldaar in slagorde geschaard llad, doch na een lkort lkanonvuur

onderBiervlietterugtrok.De Koninlkli
jlke vlootwierp nu hetanker op deplaats,welke
tle vi
jand ontruimd had, en zette den volgenden dag den togtvoorttot bt
j den di
jk
van Vlissingen,waarhetlaar geplaatste geschuthaar veelnadeeltoebragt. Een noodweder maakte het den Spaansche schepen onmogeli
jk- bjeen le bli
jven. De stoute
Zeeuwen vielen nu met elf schepen op hen aan, en er ontstond een meer bloedig

dan langdurig gevecht(5). De Kapiteins ohozlzvEEx,>ZV>CItItITTE en cLooTklampten
een der grootste Spaansche scllepen,de olifant,aan,welk doorden HeerI)EBLlcfzvar,
een Henegouwsch Edelman, gevoertl werd. Een Zeeuwsch matroos had de stoutheid

(1)CorrespondaltcedeplllLlppn11)T.l1.p.310-313.
(2)correspondancede pHlslppn 11,T.ll.p.356 (1).
(3)Corres
pondaneedeplllslpps11;T.lI.p.355.
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gehad.bettouw van datschip,terwi
jlhetten anker lag en op den vloed wachtte,te15
16
58
76
kappen, waardoor het onder de Zeeuwsche vloot was gedreven. Na een m oorddadig
evecht van zes uren werd het veroverd. DE mxacovv en de geheele bemanning, drie
honderd soldaten en twee honderd zeelieden sterk, werden afgemaakt. Xen getuigt,

dat dit schip na den stri
jd
slagersbank geleek, en de afgehouwen leden
bt
j manden vol in zee geworpen werden. Xaar ook de drie Zeeuwsche scheepsbevelhebbers waren hierbi
j gesneuveld. Een ander groot Spaansch oorlogscllip,
ket Land wczz belope, werd door den Vlissinger zoosv x)z Mooh onder het geschut
van hammekens aangeklampt, veroverd en weggevoerd. Drie Ikoninkljke schepen
waren op zandbanken geraakt en dnor de manschappen verlaten; twee dezer bo-

dems vielen den Zeeltwen ten buit; de derde was door de Spanjaarden zelve in
brand gestoken. Een ander Spaansch schip was tot de Zeeuwen overgegaan. Bj
deze kes bodems, welke eenigen tot een getalvan negen, sommigen zelfs tot vi
jftien opvoeren, hatl de vi
jand veel geschut en tusschen de acht en negen honderd
man verloren. Twee Zeeuwsche vaartuigen waren gezonken; het getal van gesneuvel-

den en geltwetsten aan'sPrinsen zi
jde was,in evenredigheid,gering te noemen. SAxcno B'AVILA bereikte met de overige sclzepen Middelhurg, hetwellt nu, even als Arnef?ltff& Tl en Bammekens, van leeftogt voorzien werd, maar zoo spaarzaam ,dat weinig
dagen later de Heer van W ackene den Hertog van Alba Y rigtte, dat men in de stad

aân allesgebrek had (1).
Xiddelerwi
jl maakten de Zeeuwen zich meester van St.Màarlensdijk en beproel'den een aanslag op Iholen. De Heer vAw scuooxzw AL, zAKoB slxoxsz. nz RIJK en
andere G velhebbers landden daartoe met vi
jftien of zestien honderd man tusschen
Bergen :7? Zpp- en Tltole. , en trachtten er zich te verschansen. Xaar xowoRAGox

bverviel en dreef hen. na een hardneltkig gevecht, op de xlugt. ln het wjken staken zi
j den di
jk door, welke opening sederthet Gelkzengntgenoemd is. Docll
met een vaandel voetvolk onder ROLLZ, 'sPrinsen Gezagvoerder in Veeve, versterkt,

waagden dezeeuwen op nieuw den stri
jd,maarwerdennudoorxoxoaAooxgeheelgeslagen. Zeven honderd man met scuoowEw ixa, Rolux,
z en nog drie andere '
Bevelhebbers

(1)CorrespondancedeI'
Illtlpps11,T.1l.p.355,356.Areltivesdela Maison d'orf/nçc,11elJ'@
p.82 ,90.MEsodcz, Ilist.d.1.g. d.Fl. tiv.X.p.222 vcrso.BENTIVICLIO, Aederl.Ilist. b1. 180,
181. I
u= PETIT, Chron.de 11011.T.lI. p.248. cllAppuvs, Ilist.&cW. #. 1.g. #c Fl.lziv.1V.p.155,
156. IPE Twssls, Chmntent. Lib. 1.p. 178, 179, IIARAEIJS, Anlkal. Brab. T. 111.p.162, 163.
Bol
t, Ilist. d.Nederl. oorl.D. 1.l1. YI.b1.433. METEREX,Ilist. d.Ljederl. 0t23-/. B.IF. b1. 89
5rCrSO. l
IO0F1'>Nederl.#f,
s/.B.V1ll.b1.307. v.wlzx OP SVAGENAAR,St.Vl.b1.107. '
rE Avwl
--nl
t,
Ym-k.Yaderl.lffd/.l).1V.bl.22,23. swAsrs,tfc daden #cr Zeeuwen,bl.48.
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waren op de plaats gebleven. Ds hlzl
t, in hetwater gedrongen, trachtte zich te ver.
.
geefs met zwemmen te redden. Hi
J was de eerste gevangene, dien de Spawaar(jen ju

ditoord hetleven lieten,daar zi
j hoopten uithem velegeheimentevernemen.St.Maartensdi
jlvwerd door de Spanjaarden hernomen (1). Doch deze voordeelen baatten den
vi
jand weinig. ))Indien de oorlog in ditgewest,''schreef ALBA aan den Koning, ))tegen een ander Vorstgevoerd ware,zou hi
j reedslang geiëndigd zi
jn;maar laetisongelooii
jk hoe zeer hetaantaldezermuiterstoeneemt,hoeveelerook om halsgebragt
worden (2).'' De Zeeuwen hielden Middelburg z0o eng ingesloten, datsAwcuo b'Avzx,A, van wien men een geruimen ti
jd te Brusselnietslkonde vernemen,er werkeloos
moestbli
%
l
'ven. ln Ilblland achtte men hetzelfsonmogeli
jk,da@deSpanjaarden zich
'
.

nog acht dagen in W alclteren konden staande houden; en welligt ware dit inderdaad
het geval geweest, indien niet sommige Zeeuwsche sclzepen hun post verlaten hadden, om eenige vaartuigen , die uit E ngeland naar Vlaanderen stevenden , te achtervolgen. Het gelukte daardoor aan twaalf schepen uit M iddelbuvg zich den weg

naar Goes te banen, en van daar met levensmiddelen en kri
jgsvoorraad terug te keeren (5). Van deze gelegenheid maaltte ook sAxcllo D'AVILA gebruilkyom den terugtogt naar Anlwerpen te beproeven.Hi
j werd door de Zeeuwen onder BovwEw EworTs,
den opvolger van den dapperen w oRs'
r, wellke overleden was,aangelast. Hoewel de

Zeeuwsche vloot ook van den wal door den vi
jand bestookt werd, noodzaakte zi
j,
na een laevig gevecht, waarin zi
j drie schepen veroverd en een ander, datbi
j Krui'lfflpc aan wal gedreven was, verbrand had, sAxcuo B'AVILA af te houden. Den wak-

keren zA> pE Mooh wasdoor een vl
jandeli
jlken kogel,terwi
jlhi
j in de kajuitdesAdmiraals den scheepsraad bi
jwoonde, hethoofd weggenomen.Ook de Admiraalen eenige
andere Bevelhebbers, wgren door de splinters gevaarli
jk-aan hethoof4 gekwetst. Dit
belette echter den Zeeuwen niet, den zesden van Zomermaand, toen B'AVIL&, onder

begunstiging eener stevige ltoelte uithet W esten, weder opzeilde, den stri
jd te hervatten, aan welken BovwEx Ewor'
rs, hoewelzwaar gewond,deelnam. Ofschoon zi
j
andermaaleen belangri
jk voordeelbehaalden,kondenzi
jevenwelD'AVILAnietverhinderen
(1)Correspondance de plutlppE 11,T.l1.p.357. ArchivesdelkMaison d,orange,T.lY.p.
90, 91, 92. Mcwnocx, Ilist. d. 1.g.de Fl.Iuiv. Y11l.p.223- 226. BESTIVOGLIO,Nederl.Ilist.
b1.181. CAMPASA, della guerra di Fiandra, T. 1.p. 113. PETIT, Chron.d.#p#. T.11 p.249.
cllAppcvs, Ilist. t2t??l. #. !. g. de Flandres, Liv.lY.p.156. v.METEnEX,fffdf. #. Nederl. 00rt.
'
f.B.YllI.b1.315.
B. 1V. bl. 90. HARAEUS) hnnal. Brab. T. 111. P. 167. HOOFT Ncderl.fffl'
ps TAssls, comment. Lib.1. P.182.

(2)CorrespondancedepHlslppx11,T.1I.p.357.
(3)Arcltivesdela Jfcgpnd'orange,T.lY.p.154,155.
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het overige zijner vloot voor Ant2verpen to brengen . De zegeteekenen van den strijd 156$1576
werden to Vlissingen binnengebragt (1) .
Inmiddels was de Stedevoogd of Gouverneur van Vlissingen , snuT van Baarland,
overleden, en
LOUIS ,

vex BoYSOT, eon Brusselsch Edelman, maar even als zijn broeder
de zaak des Prinsen van Oranje geheel toegedaan, in zijne plaats aangesteld .
gnxEL

Zoo ook werd in stele van

ROLLS ,

voor Tholen gesneuveld , aoArr

DE

JONGE ,

ge-

Om zich

woonlijk Doctor auNIus van Antwerpen genoemd, Bevelhebber van Veere.

aan de landzijde to versterken, liet sorsoT aan den hoek van den dijk, welke den
ingang van Middelburys haven bestreek, eon aarden bolwerk opwerpen, waarbij de
landlieden hem gewillig de behulpzame hand boden .
Wackene

ANTOlYIE

trachtte wel met eene krijgsmagt den eon

van Bourgon.die van

en twinstigsten van Zomer-

maand hot aangevangen work to vernielen , maar hij zelf werd door eon kanonkogel, uit zee afgeschoten, gedood, zijn yolk teruggedreven, en hot bohverk ongestoord voltooid .
Walcheren,

Doch de verovering van Rammekens of Zeeburg , den sleutel van

maakte lit werk eerlang overbodig.

Daar verscheidene aanslagen tegen

doze sterkte mislukt waren, besloten thans de Gezagvoerders van Vlissingen, Veere en
Zierikzee gezameulijk to handelen .

Om hunne ware bedoeling to verbergen, zonden

zij den dertigsten van Hooimaand eenige benden uit Vlissingen en Veere den weg op
naar Arnernuiden, als hadden zij hot op die plaats gemunt.

Eon gedeelte der bezet-

ting van Middelburg en van Rammekens rukte derhalve terstond derwaarts,

zoo-

dat in de laatstgenoemde vesting slechts zeventig man en eon vaandrig, terwijl de Bevelhebber zich ter genezing zijner wooden in Middelburg beyond, achterbleven, maar
genoegzaam van krijgs- en mondbehoeften voorzien waren .

Met den uitersten spoed

sloten de Zeeuwen, welke ontzet uit Autiverpen vreesden, Ramynekens van de land- en
waterzijde in, en ondermijnden de muren,
storm to loopen .

om

die

door den dapperen Zierikzeeer aoosT

VAN DEN ENDS

dekken,

vaartuigen,

twee

schotvrije

mars

to

laten

springen, en dan

De mijnen waren reeds den vijfden lag gereed, de stormladders
niet diep
aan

den

gaande
mast,

de wallen konden bestrijken,

uit welke

door soosT

DE

aangebragt, en om den storm to

drommelaars genoemd,
de

daarin

MOOR

en

geplaatste
EVERT

met

eene

scherpschutters

HENDRI%SZ.

tot digt

onder de vestingwerken gevoerd, toen de belegerden , geene hulp ziende opdagen,
zich lien zelfden avond nog overgaven .

Den volgenden lag trok de Spaansche bezet-

ting met geweer en bagaadje naar Middelburg, en van Rammekens wapperde de Oran-

(1)

LE PETIT E

SWALIIE ,

Chron . de Holl . T . II. p . 250 . v.

HIETEREN,

Hist. d. Nederl. Oorl. B. IY, hi . 90 .

de laden der Zeeu-even, hi . 49 en de aldaar aangehaalde schrijvers .
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1568- jevaan (1). Naar het berigt A'an den Hertog van Alba aan den Koning, was dezc

1576 vesting door den vaandrig, die er het bevel voemje, voor twee duizend kroonen ver5 v.

Oogst-kocht, wellke de muitelingen betaalden door hem , toen zi
j binnenrukten, op te

maand

1573 hallïen(2).
De inneming van llammekens wekte den wankclenden mced der Hollanders, na den

valvan Raarlem ,ltrachtig weder op. De Prinsvan oratt
je stelde teregtden hoogsten
pri
jsop hetbeziteenersterkte, waarnietalleen eene grootelloeveelheid kri
jgsbehoeftcn gevonden was, maar door wier verlies aan Middelbutg de eenige weg, langs
svelken het toevoer lton ontvangen,afgesloten werd. Daarenboven 9mogt het den Span-

k
iaatden gelukken, geli
jlk vroeger, der Zeeuwsche vloot te ontzeilen, z0o kon hun
dit niet meer zoo veel baten, daar zi
j voor Zeeburg stuitten (5). Ditwerd spoe.n

dig bewaarheitl. BEz
tvvolR, die m et îvalclteven en de Zeeuwsche stroomen beltend was, had denzelfden dag, dat de Zeeuwen Bammekelts binnenttoklten, met

MownhAgox op eene vloot van vi
jftig voorraadschepen, door een geli
jlt getal welbemande oorlogsvaartuigen edekt, tot ontzet dier sterlkte en ter verzorgipg van.
Middellmrg, Antwerpen verlaten. '
Toen hi
j echter onder weg het innemen van
Acpzmc/ccl.
s vernam en Zag9 dat de zeeuwen onder deze sterkte en het nieuw

gemaakte bolwerlt op den di
jk mct llunne grnote schepen lagen, begreep hi
j, dat
er aan dien ltantnietszander een onvermi
jtleli
jlken groot verlies te verrigten zou val1en, en stevende Vlissingen voorbi
j naar k'
vestkapelle9 waar het hem echter nietgcl
u
l
t
t
e
e
e
n
i
g
l
t
r
i
j
g
s
v
o
l
l
t
,
t
e
r
v
e
r
s
t
e
r
l
t
i
n
g
de
r llezetting van Middelbulng,te ontschepen.
14 v.
Oog
st-Ili
j zeilde nu naar don Ilaak en landde aan den Vrouwenpoldev,van waaruithi
j
ma
and.
een goeden voorraad kri
jgs'
- en levehsbehoeften behendig in Xviddelbnrg wistte voeren, en zou lliermede.zi
jn voottgegaan, indien nietgebrelt aan drinlkbaar water, bier
19v. en vleescll voorhet scheepsvollt, hem genoodzaakt had te vertrelklken.XoxbhAqox bleef
Oogst-met vicr en twintig honderd soldaten en een groote hpeveellleid btlskruid aan land, en

maand.

bragtzi
jn vollk binnelàXiddcllcrg,waarmen,naarbereltening,voor langer dan twee
maanden van koorn voorzien was, drie honderd stuks rundvee en nog een grootergetal
paarden telde. BxAvvolh verlx r op den terugtogt drie schepen, wellte door de onkunde der Bevelhebbers op eene bunlk geraalkt waren# doch de bemanning werd gered.

(1)CorrespondancedepllLlpps11,T.11.p.398-400,403.hrchivesdela z
'
/
fé
zf
'soqtd'orange,
T.lY.p.181, 191. I,E PETIT, Cltrolt. dc .
lfp#. T.II.p. 256, 257. S0R, klist.d.Nederl. 00rl.
D. 1.B.Y1. b1.449. v.METEI
'EN,Ilist. d.AtWcrl. oorl.B.1:-.bl. 90 verso. swAluuE, de #tl#cok
d. Zeeuw.b1. 49- 52.

(2)Correspondancedepllll
-lppcil,11.11.p.403 Vgl.Ilnwrlvouluro,Nederl.IIisl.1,1.182.
(3)swz
kl
zcn,#cdaden #cr Zcctfwc)
?,1,1.53 55.
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Zonder verderverlies slexende hi
j naar Ter Neuze en liet er het anker vallen. De11
55
67
86
Zeeuwen hadden den stri
jd ontwelten, maar zi
jne achterhoede bestookten hem van
den wal bescheten. Alles was op tle vloot opgeteerd en het volk Lad sinds vele

dagen niets dan slecht water gedronken, waardoor het getalzieken dagell
jlks vermeerderde. Een vreesseli
jlke storm , wellke twee dagen aanhield,teisterde geweldig de schepen , zoo dat men zich verwonderde, dat nietallen vergaan waren. Niet vöör in de

eerste helftvan Herfstmaand,naar 'tschi
jnt,isBEavvolh metzi
jnevlootin Alltw.erpen teruggelkeerd (1). Vier zi
jner voorraadschepen waren in den storm vergaan, en
andere,die afgedreven waren, door de Zeeuwen genomen, waaronder hetschip vanden

Vice-Admiraal,welk geënterd werd. Er wordtinsgeli
jlksverhaald,datBEArvozh inden
Vrouwenpolder door de Zeeuwen , zoo te land als te water, is bestookt geworden,
en de Zeeuwsche branders lzem menig verlies hebben toegebragt; dat er een wa- 26v.
tergevecht is voorgevallen , welk tot in den nacht voortduurde, en dat slechts een oogst,
-

1'
naan(-1.

derde deel der voorraadschepen wederom Anttverpeltbereilktlleeft (2). De Prins van 1573
oranje meldde,dat de Spaanschen zeventien ofachttien scllepen verloren hadtlen (5).
Xoxnzuoox werd in stede van den gesneuvelden Meer van W ackelte,bi
jvoorraad,door
AI-B&.tot Gouverneur van Zeelaîtd benoemd, daar BExvvozh, aan wiensdralen lli
j het
verlies van Baln3îkekenv toeschreef, hetbestuur over dat gewestslechts onder voorwaarden op zich wilde nemen, wellte den Hertog onaannemeli
jlkvoorkwamen. BzAvvozh

behield echterdewaardigheid van Admiraalen den rang van Kolonel(1).
ln Friesland, Groningen, orerlj
,sselen Gelderland werd ondertusschen de rustdoor
z)s RoByuzs en HlEhos'
s metkracht g'
elzandhaafd. De struikroovers, die onder den naam

van zwarte rt/f/cr:, Gelderland afstroopten,waren,naar hetschi
jnt,beteugeld. Tegen
de zeeroovers,welke de kusten dezer gewesten verontrustten, zonden debeideGezagvoer-

dersschepen af, waartoe de steden in de kosten moesten dragen. Nieuw ltri
jgsvolk
werd geworven, maar de tucht gestreng onderhouden. Op zware straf was verboden,

omwentelingsgezinden te lzerbergen, met hen eenigen lzandel te t
lri
jven of zelfs in
(1)Zicdeomciè
lleberigtcn van vEwuvolaaan ALBA,in de correspondancedepl
4lslppE 11,T.11.
p. 403 410. Arcltives de la Jfcfspold'oralzge, T.1Y.p.185, 190, 191. Ygl. slnyoocE, #flf.
kxpAxA, della guerra di
#. 1.g. de Fl.Iaiv. Y1lI.p.227, 228. c' Fft'
fp#réf, T.l1.p. 114. :EsTlvocslo, Nederl. Ilist. bl.182. I)n Twssls, colnment.Iuib.1.p. 182, 183. IIOR,Ilist.d.Nederl.
0*1.D.1.B. Yl.bl. 449.

(2)v.METEREX,Ilist.#.Nederl. Opr!.B. 1V. b1. 90 'verso. I-n PS1'IT) Cltron.de #p#.T,1l.
Liv.X. p.257 ,258. swAsvE,de daden d.Zeeuw.bl.56.

(3)hrchivesdelaJftlfdpzld'orange,T.lY.p.196.
(4)CorrespondancedepHlsspps 11,T,1l.p.396,398.
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15
168
576- eenige aanraking te lkomen. Hunne goetleren, zoo roerende a1s onroerentle, werden

opgeschreven, hunne achtergeblevene vrouwen en ltinderen uit den Lande verwezen,

en ellt was gehouden zi
jne overheid tegen hen te ondersteunen. Alle schepen en
goederen,uitIlblland lkomende, werden aangehouden en verbeurd verlklaard. DePrins-

gezinden hadden we1in Bloeimaand de Kuinder ingenomen,doch vermoedeli
jlkspoedig
weder verloren. Hun aanslag tegen Tiel in Hooimaand was veri
ldeld, docll gelukte het

hup een spaansch geleide tusschen 5',
4megen en Anttrerpen op te ligten (1). Geo31v. wigtiger was het overrompelen van laet toen belangri
jlte Geevtruidenberg door H0pogst-

.

,naand man PovE'
r, in dienst van ohAxzs. De W aalsche bezetting, bi
lna houderd zestig
1573 man ster1t, we:.
d over de kling gejaagd. De Overste I)RA<.x. was uit een achter.-

venster van zi
jn huis en zoo overllaast ontvloden, dathi
j de soldi
j zi
jner manschappen , die op tafel afgeteld lag, achterliet. B1
j het binnendringen,werd een Priester doorstolken en een Francisltaner monnik opgeltnoopt. TSERAERTS werd door den Prins

tot Bevelhebber der vesting aangesteld, maar kort daarna, omdat hi
j hetbreken der
beelden beletten wilde,door de soldaten in een oploop vermoord. De handdadigenzt
ljn
metden d0od gestraft,en hetvaande?,onderwell
kzi
jdienden,iseerloosverltlaard(2).
OltAxzz getuigde van TsERkyzavs, ))dathi
j een man van eer en getrouw dienaar was,
ofschoon velen,hetzi
j uitlaaat,l
zetzi
j uitonwetendheid,hem trachtten tebelasterenen
zi
jn goeden naam tebevlekken (5).''
Na de overgave van Ilaarlem had Ax,B&.besloten, E zl/f/lt/fzc'; door oox :'REIIERIK , cn

Vlissingeltdoor culxpplx VITELLIop éénen ti
jd te laten aantasten. Om de aandacl
zt des
Prinsen van ovalje afte wenden,en aan de vlootvan Alnsterdam ti
jd te geven,zich
zlit te rusten, meest nox &'REOERIK met achtduizend man en eenig geschut de omstre-

ken van Leidezt en belp verwoesten,en den schi
jn geven,alsofhi
j hetop eenedezer
twee steden gemunthad,terwi
jlxolRc-xhnlEs ofBossu,den weg van W aterlandenPu1.
lnereltd zou bezetten. W anneer dit volvoerd en de vloot gereed zou zi
jn,.om onder
zeilte gaan,moestnox l'REnEalK Enlvltuizen zoo van de land- alswaterzi
jdeinsluiten,
en cuxApplx VITEIZI,I zich naar Antwerpen begeven , om van daar den aanslag tegen

(1)ArchivesdelaJft
ïïîp?/d'orange,T.1V.p.139,141.Chavterb.k?.Yriesl-p.111.bl.907
954. v. llwssEl.'
r, Stukk. t,.#. Yaderl. Jfï:f.D. ll.bl
*'.207,232 ,236, 263.

(2)Archives de la Jlcïdp'zd'orcppc,T.1V.p.195,196,203,213,220,246. vicslus ad
HoppElt
ux Epist.p.763. Mxyoocz, llist. d. 1. g.de Fl.Iuiv.V1l1.p. 226. cllwppcvs, Ili
'st. t24
,
47.
#. g. de Fl. Liv. lV. p. 257. I)
E TAssls, Comment. Iuib.1. p. 182. BoR, Ilist. d. Nederl.
00rl. 9.1. B.Yl. b1. 457. v. AIETEnEN, Hist. d. Nederl. 00rl. B.1Y. bl. 91 verso. IIOOFT,
Nederl.#ï.
s/.B.Vlll.b1.331,332.

(3)hrchivesde la Jfcïé'
pzl#'orange,T.lY.p.213.
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Vlissingen te ondernemen. Een njk Katholi
jlt Engelschman,te Antwerpen gevestigd,15
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b od den Hertog twaalf
Koningin van Engeland, vprbolgen datde Vlissingers een regtvan vier ten honderd van
vier Engelsche scllepen, met lakens bevracht en naar Antwerpenbestemd,geëischthaddq
en,wasaan AIaA tekennen gegeven,datzi
j,voor een eschenk van tweemaalhonderd
iuizend kroonen, hem twintig schepen zouden leveren, waar onder tien van de Koningin, met welke magt het niet moei
jeli
jk zou zi
jn,zich van Vlhsingen en V:dr:
meester te maken. De muitexaj onder het spaansche kri
jgsvolk in de legerplaats voor

Ilàarlem,wierp echterditgelzeele plan in duigen (1). De ti
jd welkemethetstillen
dezer beweging was verloren gegaan, en andere omstandigheden noopten ALBA, den
aanslag op Enkhut
s
zen te laten varen,en Alkmaar te belegeren;was deze stad ingenomen, dan zou geheel W aterland in de magt des Konings geraken, behalve Enkhui-

xpzz,ffpprl en Medemblik, waarvan hi
j zich,naar zi
jne meening,voor heteinde van
den veldtogt zou kunnen meestermaken (2).

Om metde grondgesteltlheid desLands
volledig bekend te worden, vervaardigde op zi
jn last de vermaarde Amsterdamsche
teek-enaar,plaatsni
jder,landmeter en vestingbouwkundige zoos'
r zAxszoox de beroemde
kaart van Noovd-llolland, die, oorspronkeli
jlt in hout gesneden, later in ltoper gebragt en uitgegeven is. Op deze kaart, welke als een meesterstuk van dien ti
jd beschouwd wordt, waren alle wegen beemden, meren , slooten ,sluizen, uitwateringen,
dù-ken, bruggen en dergeli
jk-e naauwkeurig aangewezen,z0o dat raen raet een OOg-

opslag hetgeheele gewestoverzien konde(5).

*

Alkmaar had aanvankeli
g@k, althans in sclli
l@n, toegestemd, Spaansche bezetting in te
nem en en aan 'zAxos cAsxrzAr ,

door den Prins metkri
jgsvolk naar dien oord afge-

zonden, den ingang geweigerd. C&BELIAU was derhalve naar Ileileo en Egmond terug-

j
gekeerd,in welkelaatsteplaatsh1
j zich verschansthad (é). lntusschen onderllield hi
verstandhouding in Alkmaar, en toen wom cAhxEs den zestienden van Hooimaand
met twaalf vaandels Spaansch en negen vaandels Duitsch voetvolk, twee afdeelingen

(1) correspondaneedepnll-lppz 11,T.ll.p.394* 96,398.
(2) ct
mrespondancedepllllxlppx 11,T.ll.p.400.
(3)nosscllw,Neêrl.#cl#cp#.D.1.bl.221,222. Vgl.lzetook aldaaraangehaaldebelangrijk
berlgt over zoos'
rzwyszoox en zjnekaart,doorz.xoxlxGin het5dcdeelder Yerhandelingetder
Tweede Klasse van hetAbnfp/clp
l'
/gNederl.Instituut.

(4)v.METEnEN,Hist.d.Nederl.oorl.5.lY.b1.92,verhaalt,datbj diegelegenheid dea1jktechter,dattoen de
oude abdl
j,op tweekerktorensna,geheelgeslechtisgeworden. Hetbli
j nog bestond. Zie correspondance de
8panjaarden zich later te Egmoltd neérsloegen,die abdi
zl
uslpp: 11,T.lI.p.422,427.

11 DZEL. 5 STrx.
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1568- w alea,vierkornetten ruiteri
jen drie stùkken geschut,ofgeli
j.
k heteldersheet,twçq

1570 duizend vi
l.fhonderd man voetvolk en drie honderd ruiters naderde,om die sta; tebçzetsterpoorten,begeerevde.
*
tfn trolthi
jmet tien vaandels voetvollk voor (le Friesche- en Gee
ingelaten te worden. Dit verwekte groote opschudding,. verwarring en ontsteltenis-,

Vele ingezelnen vlugtkn in alleri
jlnaarIlborn en eldvrs. Regering en burgeri
j.weifelden. 'Xen had, zich gavne, zoo wel aan het innemen van 'sPrinsen benden als

van spaansch kri
jgsvolk onttrokken, die beiden zich aan de grefste buitensporigheden
scbuldig maakten; maar de Prinsgezinden stonden ten W esten voqr de poorten, en.
.
.
uit het zuiden wazen de spanlaarden in.aanwgt. Eindeli
ll
k werdça, doch niet (kn
tegqn den zin van velen, cu xx.la.
v en,avvcutvsa alleen in de sta4,gelaten , om.met;
de Overhçid te spreken. Onder het gaan naar het raadhuis, werd uit eene woning
op hen geschoten, waarbi
j de Bevelhebber der stad, wzLrEx xos'
rzltr, in hetbeqn:
n

.

,

getroffen werd. pit kond,e slechts de heerschende spanning der gemoederen verhoo-

gen; en de opgewonden menigte schoolvoorhetstadhuisbijqen, om hetbesluitvan
den Raad OP de voorstellen van CABELIAU en ltrvcutvEa af te wachten. Doch de RetvEa , op het hooren van den kreet onder
genten bleven sleeds besluiteloos, tot xvvcuhet zaamgekomen volk: )
)de Spanjaarden! de Spanjaarden zi
jn voor de Kennemer-

P00rt1''uitroept:))Hetisthans geen ti
jd meervan sam4nelen!zegtkortaf;ja ofneen-''
Nu ri
jstBurgemeesterrroalsvx.
w TEILIXOEX op metdewoorden: ))lk wilvooren xnet
den Prins en de burgeri
j leven en sterven!'' verlaat metRuvcuAvn hetstadhuis en
begeeft zich, door een deel burgers gevolgd, naar de Frieschepoort, welke hi
j laat)
openslaan en waardoor 'sPrinsen volk'binnentrekt. Onmiddellt
jk echter rulkken dqze
benden de Kennemerpoort weder uit, en verdrjven de Spanjaarden uitde voorstad of
zoogenaamdeNieuwpoort,wellke dadelt
jk in brand gestoken wordt,om hun te beletten,
Zch er later te vestigen. Van daar, dat binnen drie dagen al de andere voorstezen,

insgeli
jlts in de asch gelegd waren. Nomcu MEs verbrandde op den terugtogt naar
Ilaarlem , den qchttiepden van Hooimaand, de verlatene legerplaats der Nassauschen te

Egmond, of, naar anderen, de vermaarde boelkeri
j der abdi
j aldaar en een gedeelte
van hetdorp.

Den ti
jd, wellten hetstillen der muiteri
j onder het Spaansche kri
jgsvolk vereischte,
lnaakte ziclz Alkmaar ten nutte. Het ontwerp van KARZL vtx Bolso'
r ter versterking
en verdediging der stad, werd, in overleg met soxov, met den meesten spoed ten uitvoer gelegd, waaraan inzonderheid Xr. AIIItIA&X AxTlloxzszoox, voorzittentl Schepen ,
werkdadig deel nam. De Prinsvermaande de steden van hetNeorder-lkà artier,om Alk-

Tnccr, dqn sleutelvan dat gewest, van geneegzame levensmiddelen en krijgsbehoeftçn
te voorziea, beloyendetevens, in overeenstemming met de gewesteli
jke Staten, datde
ltosten daarvan uit.de algemeene landkas zouden vergoedworden. Xaardeafgevaardigdep
van Alkmaar ter vergadering der Staten van W est-Frt
ïesland te ffppr?l konden niets.
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àndets verknjgen, dan dat de Staten borg bleven voor de rogge en garst, s'an welke1568Alkmaar zich voor een paar maanden wilde voorzîen. De stedell
'ke zegerin'
g verscllafte 1576
g

zick e:n goeden voorraad van k:i
jgsbehoeften en stelde elken burger, naar ii
jnen
tlregge,welltehijmoestinkoopen en bewéreh.
staat,OP zekere hoeveelbei
be stad Leiden, vreezende dat de Spanjàarden het op lmar gerù.un'
tlfaddcn, was
met '
geli
jlten i
jtéi alsàlkmaarop llàreveiligheid b.edacht. Zi
jontving'
àchtofileyen
honderd man onder den Heer POVET in bezettingjen d'
e omliggende sloteh,klooàters,

huizen en booinen werden metden grond.geli
jk gemaak
.t,opdatdevijand erzich'nièt
iu zou nestelen (1)k En iàdedaad,ALBA had besloten Leiden te belegeren, zopdra
dlkmaar onderworpen zou zi
jn. Tot dat einde werd nox rRAwcEsco l)z vAxznl:s, toen
hèt léger naar Alkmaav oprukte, met zeven vaandels Spanjaarden, eenige vaandels
Duitschers en W alen, en twee kornetten ruiters den weg op naar Alphen gezonden ,
om in dien oord,bi
j voorraad, versclzansingen op te werpenk Xaàr de Prinsgezindbù

bntfnoetten hem nabi
j Leiderdorp en joegen hem op de vlugt. Hj zelf ontkwàm te
naauwernood het gevaar op het paard van een Bourgondisch Edelman , welke hein dit
had aangeboden,daarhi
jvan zi
jn eigen rosgeraaktwas, dat de vlugt gelkùzèn lladk
De grootmoedige Bourgobdiër was bndbi het getal der gesneuvelden, lletwplk aan-

Meikeli
jk moetgeweestzi
jn (2).

21v.
De verdcdigingswerken van Alkmaav waren n0g niet alle voltooid, toen de S/anu no
gst
.

-

jézrden zich voor de statlvertoonden. Xen besloot evenwel manhafti'
g, )$den vp
''andma
157
an3dnobitter spmlte te staan.'' Xen hebftwoord gehouden, hoe zber de nnod oolt drong, en

bin de kri
jgsbezetting te bevredigen,tinnengeld,ten bedragevan tien duizend gulden,
moestgeslagenwordenq hetwelk naderhand tegen goede muntisingewisseld. Terstondwerâ
de stad door bz ooxoxvzs en xoxzRo.aan den kant van ffeflpp, door wom cwhniEs aan
dlen van Bergen , en door box y'
ltEntxlk, welke met koortsen jicht gekweld, zich
den volgenden dag in eeù wagen naar Alkmaar liet voereh,aan dezi kant van oudovp

tlerwi
jàe i
,ngesloten, dat er ti
jdens het gehtele bèleg, niemand in-ofuit konde k0men (5). Het Spaansche leger was zeltien duizend Gari sterk. Dox *aEnEaIK had
inet twee en veertig vaandels oude Spaansche soldaten,aè'
hlvaandelà Spanjaarden, die
onlangs uit Italië gekomen waren, en vier honderd, nàal-anderen negentien hondetd,

riters'zi
jn hoofdkwartierte oudorp opgeslagenk Behalvé de afdeelingen t: Ileilooen
le Bergen, lagen er te Ilùiswaart ond.er nox rzltxjtxAwb DE To'
tzbb, te St.Pczlcr4,
s

(1)SoR,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.Vl.bl.448,449.
(2)xEsoocc,Ilist.d.1.g.deFl.Liv.X.p.233,234.
(3))La ville est si bien cernée,'Cschreef AL:A aan den Konlng,))qu/un mùi
'neau n'ypourrait entrer,nien sortir-'' correspondance de pulslppn 11,T.lI.p.401.
59+
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ls6m onder pz RoBlœs en POLwEILER, te Koedi
jln OnderDE ucorEs en DE CHEVREAUI, en
1576 bj de x euwpoort ondcr vox vzuxsssso en den Graaf van E berstein. De belegeraars

ontvingen hun toevoer over de Bererwijk, alwaar dertig of veertig ruitersgelegerd
Alkmaar, daarentegen, werd slechts door twaalf of derlien honderd weerbare,
doch ongeoefende burgers, een deel gevlugte hndlieden en acht honderd soldaten
onder cAszrza.
c, die tot Bevelhebber der stad was aangesteld, verdedigd. Onderbevelhebbers waren W ILLEX YAN SONNENBERGy KOENRAAB YAy STEENWIJK, DIRK DUIVEN
Waren.

en JAKOB HEM >:BAEZtT. RVYCIIAVER was te voren metzi
jne bende vertrokken, en kon
ernietwederbinnenkomen,toen hi
j laterdoorsoxov gezonden werd. Vreemdehulpbenden , zoo a1s in Ilaarlem , waren er niet; en van daar is teregt gezegd, ))dat de
roem van Alkmaars verdediging, onvermengd Nederlandsch is (1).'
' OfzekereCATHAazxA xrxxz, in de wandeling Tazzx xy:xBRAwTs genoemd, geljk eene andere KzwA.
r,
vr
o
uwe
n
,
di
e
zi
ch
ge
dur
e
nde
het
be
l
e
g
dappe
r
kwet
e
n
,
aa
ngev
oç
rd
de Alkmaarsche

hebbe, wordt door eenigen.in twi
jfel getrokken (2). Nozhcataxlsvermeesterde aanr
stonds eene sterkte of schans der belegeraars te Koedjjk. Aan den kant, waar hj
zich gelegerd had, kon de stad hetgeschiktstaangevallen worden, daar zi
j,aan die
zi
jde noch borstweringen, noch vestingwerken, noch eenige andere verdediging had
dan eene tameli
jk breede,diepe gracht; doch de veldtuigmeesterLA MOTTZvervaardigde eene brug, stevig genoeg, dat er een groot aantal soldaten konde overtrek-

ken. Xaar dewi
jl de slechte inrigting van de dienst bi
j hetgeschut veroorzaaktex
dat er twaG of veertien dagen gevortlerd werden, om de benoodigde veldstukken aan

te voeren, en het vervaardigen van schanskorven, ri
jsbossen en ander bestormingstuig n0g veertln dagpn daarenboven eischte, maakten de belegerden van dezeyvertm-

ging gebruik, om zich zoo veelmogeli
jk door hetaanleggcn en ophoogen van wallen
als anderzins te versterken (5). Tevens verzochten zi
j sowov,de zeedi
jken doorle
steken, waartegen de Noord-llollandsche steden, welke hen tot volharding hadden vermaand, zich echler verzetten en daardoor toorlden, ))dat weide en wintervoeder voo:

het vee haar nader scheen te gaan, dan het li
jf en leven der benaauwde bondgenooten-'' Deze koelheid misschien ontlokte aan eenige Bevelhebbers in Alkmaar den

voorslag,zich metde kleinooden en gouden en zilveren kostbaarheden door den vi
jand
'
hçen te slaan. Soaov liet eerlang vier schansen opwerpen, en wel te Bustenburg op

flen Ilut
jettd%
jlç?welken.hj hatllatea doorstelten;te Btoek opLangendjilc,teScltoorl,

(1)losscllA,Nkêrl'
.#:1+4#.9.1.b1.222,223.
(2)Vgl.sEuoo,Noord-llollandoz#cNoord-Hollanders,b1.17i(1)(3)correspondance#:.'
pllllzuv.l1,TelI.p.401.,437.
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d
qm en teKrabbendam. Zi
jstrekten echtermeer pm den vl
jand hetverderdringen15
68i
1576
n W est-Friesland te beletten, dan hem voor Alkmaar afbreuk te doen. Op last van
ou xzs, bezette de Kolonel I,
A GARDE deze schansen met achtvaandels Franschen en
Duitschers.
Bj den aanvang van hct beleg zond nox FREDEZAIK Hopman sn xwsAcl, gewezen
Bevelhebber der Duitsche benden in Kaarlem , en die hem naar Alkmaar gevolgd

was, op diensverzoek, daar hi
jmetcAszlzxAv bekend was, meteen trompetterom
de stad op te eischen. Na hem gehoord te hebben, ontving hi
j eenige geweerschoten en den scheldnaam van Tervader tot antwoord (1). Hetbeleg werd nu, als
naar gewoonte, met het openen der lnopgraven begonnen; en drie honderd Haarlemsqhe schutters, bj loting aangewezen,werden gedwongen daaraan te arbeiden. Dit
getal moest steeds aangevuld worden, alseenigen van hen omkwamen. Het antwoord op
hunne klagte over deze dwingelandi
j was, ))datmen ditnietoplegde als eene straf,
of om hen ten dootl te brengen, maar al
leen opdatzi
jden Koning zouden dienen,

voor wien zi
j gehnuden waren li
jf en leven te wagen-'' De belegerden poogden,doch
vruchteloos, de vi
jandelj
tke werken te vernielen. B1
j een hunner uitvallen maakten zi
j een Spanjaard gevangen, die, pnderbeding van ll
jfsbehoud, beloofde veelte
zullen ontdekken, maar evenwel werd opgeknoopt, nadat men hem uitgehoor; had.

Toen eindelt
jk hetgeschutaangekomen was,werden twee batteri
jen opgerigt;deeene,
aan de Frieschepoort, met elf, de andere# aan den Roodentoren , met acht stukken
bezet; en m en plaatste daarenbovcn nog twee stukken op een molen tegenover (le
zoutkeeten. DE ooxowvEs had het bevel over de eerstes wom cAhxEs over de tweede

j hetaanbreken van
batteri
j. Uit hunne vier en twintig en veertig ponders werd, bi
den morgen, het vuur tegen de stad .geopend en hield den geheelen dag aan. Door

meerdan tweeduizend kogels, die ereenevreeseli
jke verwoesting aanrigtten, wasop
twee verschillende plaatsen bres geschoten,en terwi
jlnog op andere punten looze aan- 18sr.
vallen geschiedden ,werd tegen vi
lera
fs
-.
jfure desnamiddags bevel gegeven, storm te loopen,lma
ntd
.

,

Dox VREII>:RIK zelf, xoxacAhxls en Roxzho plaatsten zich aan het hoofd der oude 157,
1
Spaansche en der onlangs uit Italië aangekomene benden; doch de soldaten weigerden
hen te volgen,ofschoon de bruggen over de grachten zeer stevig waren. Om ongeregeldheden te voorkomen, moest men het teeken tot den aftogt geven. Zoo luidt het

verslag van ALBA aan den Koning (Q). Anderen verhalen daarentegen,dathetbevel
van box rltEn>mxK storm te loopen, derwi
jze den nai
jver der hoofdbevelhebbers ontxonkte, dat elk de voorhoede wilde aanvoerenx en de Veldheer derhalve besloot, dat

(1)Correnpondancedepultlppz 11,T.,1I.p.401.
(2)Corremo3îdançe'depluLlpps 11 T.lI.p.412. Vgl.p.428.
4
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1568- het lot dit zou bepalen. '
Twee aldeelirken Spunjaarden rukten met woede en otld,ex
1576
.
1
t
een vervaarli
lk ltri
jgsgesclreeuw , egen de bres op aan de Frieschepoort. EtByrLXAC,
ofschoon ziek, liet zich naarde wallen voeren, om den belegerden door zl
jne tegenwoordigàeid moed in te boezemen. Driemaal werd de storm met steeds venclae mahu

Schappen beproefd,en driemaalafgeslagen. Iietkanfmvuutderbelegerden van.debi
jgelegene bolwerkeù, de kogels uit de doeltoers der schutters op de muren, en de
brandende pekkransen, het gesmolten lood, de ongebluscht'
e kalk, het kokend water,

de andere brandstoffen en zware steenen, door vrpuwen, jonjeàs en meisjes op
de bestormers geworpen, ver:preidden onder d: aanvallers schrik en v'
erwarting'

en dood. Gelukte het eenlgen de kruin van de bres tebereiken, dan vonden zi
j
daar landlieden met verrejagers, en burgers met pieken of ràpieren kereed, om
hen af te maken of naar beneden te werpen. Zelter vaandrig, cohsttld gpuaamd,

bragt meer dan twintig Spanjaarden met eigen hand om hetleven. Bl
j eene dezet
bestormingen, plantten drie Spaansche vaandrigs lmnne standaarden bp de vest, ollde:
het geschreeuw van: ))Victorie! Victorie! de stad is ons!'* Xaar een burger maaidè
met een groot slagzwaard een van hen de beide beenen af, m et de woorden :))en dat

ismi
jn!'' Zi
jne makkers werden insgell
jks pmgebragt en hunne vanen vetscheurd.
Voor de Frieschepoortlagen zoo'veel dooden en gcltwetsten,dat hetnietmogeli
jk
was aldaar een vierden storm tebeproeven. Xiddelerwi
jlwerd metgeli
jkewoede aan
de andere bres bj den Roodentoren gevochten, en ook daar driemaalden storm afgea
slagen, ofschoon de verdedigers hier niet alleen van voren, maar nog uit twee stùltken
geschut van ter zi
jde bestookt werden. Om de belegerden afte leiden, reschiedden
ook aan den anderen kant det'stad aanvallen, d1e echler vàn weinig of geen bèlang
waren '
en hun doel misten. To1 zeven of acht ure des avonds hatl de blbedige stri
jfl

geduurd,toen de Spanjaarden aftrokken. Zt
j telden vjfofzeshonderd,volgenssommi.
gen zelfs, duizeud tlooden, waaronder veertien hoofdbevelhebbers, en drie honderd gekwets-ten, Wier aantal door anderen teregt op meer dan dat der gesneavelden gésteld
WA dt. Het verlies d,er'bclegerden bedroeg slechts dertien burgers en vier en twintig

soldaten. Geen van hen had, al den tt
jd dathetbestormen aanhield, zjnen postvèrlkten,ten zi
j hi
j zwaargewond van daargezragen werd (1).
(1)Areltivea de la Jf/zgpn d'0r41)p:,$.1V.p.179,1W',202,213. slE:lkocc,Rist.8.1.g.
d. Fl.Liv.X.p.228,
,233,234. clAfpwxA,.della gtldrrl di J'
ïcgpdrtt,T.1.p.112,116,117.
Bss'
rlvocslo,Nederl.Hist.b1.183. I.E PETIT,cltron.d.11011.T.ll.Liv.X.p.256,261 264.D=
TAssls,Comment.L.1.p-183. s0a,Ilist.d.Nederl. 00rl.D.1.B.Vl.bl.444,445,448- 453.

v.METERSX,Hist.d.Nederl.oorl.B.lY.b1.92.IIOOFT,Nederl.#ïdf.B.Ylll.b1.326,329- 333.
Guslns, oorspt'.tf. Nedo'
l.Ber.bl.513 515.
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Twee dagen A arna wertl de statl op nieuw , van des morgens negen tot des namid-1568dags drie uren, uit twintig vuurmonden beschoten. Yrttchtçloos gaf noa FRXOERIIC 2:
1570
x.

kerop bevel *1 den.aanr
val op tlen Roodentoren. D,
e stormbrug, door den vi
jgnd,mlle
ktar
al
nd
op#er eene hagelpuivan,kogels uitde veste,,in de grachtgebragt,wertl@ oedig door j57a

de belegerden aaa.stlzlvltea geschoten; en.de Spanjaarden waren, zoo min op andere,
plznten der stad wls hier, te bewegen,storm le loopen.y. welke moeite de Bevelhebbers
dagrtoe o0k aanpvqnddenk De Alkmacders,hunne vrouwen en.kinderertwerkten middelerwi
jl onvermoeid voort'aan hetherstellen der vesten, en tergtlen vaa de muzen de
epgnjgarden door smaadredepeni
, en welligtnog meer door het,zingen van Psalmen en
.

.

Qeuzenliedeltens.
Dqn volgenden .dag:werd.
,na,lrl'p overleg,doorden kli
jgsraa; eenparigbesloten,het

belrg-op te breken; eerstens.
,omdattlb soldaten.weinig i
j,
verbetoenden',ententweede,
dewi
jl de aanhoudende rfgensen gevreestleoverstroomingen laterden tertzgtogtmoei
jeli
jk, zelfs onmogeli
jk konden maken (1). ln de loopgraven immers ging.mea nt4
reqds tot aan.de,k.
nieën in het water,, en om van het eene kwartier naar het andere
te.komen, moest men zicll.van scliuiten bedienen. D'
e Spanjaarden begonnen derhalve
hun gesckut weg tq sl,
epen., waarmede eenige dagen verliepen en hetgeen tloor dçstor.

mqn,en regenvlagpnc, ze4 welalsdoor de uitvallen der belegerden, zeer bemoei
jeli
jkt
werd. Onderlusschen had sowot ,;niet zonder groote tegenkanting der landlieden, de
sluizen.opengezet, en.oox v'
ztznrazrk was een bricf van oaxxa in.handen gpvallen',

uit welken lli
j het voornemen ontwaarde, h.et gelzeel: gywestondcrwater te zetten.
.
git'verlzaastte den aftogtdesvi
jands,en Allêmaar werd eindeli
jl
.
t van een beleg vanrzc- M8VisJ-rnvep weken ontslagen. Een zelfde l0tals Naardettzou de stad getroffen hebben, indien maantt

zi
j bezweken ware. lmmers.had ApB.
: besleten, wanneer hi
j er zich met geweld
van meester. maakte, )
)niemand,bi
j het leven te sparen, daar zi
jne.goedertierenheitl.
jegensKltarlem.tncll.geen vruchtgedragen had (2).'' HetverliesderSpanjaarden vonr
.

A1lêmaar wordt door eenigçn op veertienhonderd man , deor anderen op vele duizentlen

geschat. Aanzienli
jlt moet het geweest zi
jn,daar tle vi
jand op éénen dag totzesmaal toe werd afgeslagen, en de uitvallen der belegerden, maar inzonderlleid de ongemakken van het gure weder en den vochtigen grond, waarmede men te worstelen

had, velen het leven zullen gekost hebben. Bj het wegtrekken werden de Spanjaarden door de Alkmaarders gevolgd, die hun op den weg naar Bergen, aan den
z'
oogenaamden briesprong, veel volk afsloegen. Onder bevel van vAxzoEs lkeerde het

(1)CorresAndalkcedepl:lslpps 11,T.ll.p.428.
(2)Cotvespondance#crHlslppE 11,T.lI.p.402.
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1568- spaansche heir naar Ilaavlem terug, en now I?R>:IIERIK begaf zich naar den Hertog van
1576 Alba te
Amstevdam (1).
De verlossing van Alkmaar, ))de eerste stad, die den Spaanschen raoed vonr haro

muren bezwi
jken zag,'' werd door andere overwinningen gevolgd, en van daar ontsproot het spreekwoord, dat nog in den mond des Nederlandschen volks voortleeft:

))Van Alkmaar begint de Victorie (2).'' Tjdenshetbeleg dierstad, hadden eenige
spaansche benden, onder den Overste '
zEwBsltti>:x, in W atevland de schansen bi
j
Landsmeer, Zuiderdovp , Zuiderweude en Broek bemagtigd, en zich sedert van
Zaandam tot aan Nieuwendam langs het IJ versterkt. De bezettingen van de

sehansen der Nassauschen te Sckellingwoude, T'
tjpprd en Bansdorp, door nieuwe
benden van oxAxzz ondersteund, hielden zich daarentegen dapper. Ilborn en de
overige steden van het gewest hadden, door het versterken der vesten, ondubbelzinnig het voornemen te kennen gegeven , zich tot het uiterste te verdedigen, mogt

Alkmaar ook bezwi
jken (5). Deze wakkere houding,de harnekkige tegenstand der
Alkmaardcrs,en de ongunstigegesteldheidvan luchten grond in ditjaargeti
jdehadden
ALSA genoopt,wilde hi
j Noovd-llolland vermeesteren, zich ook krachtig terzee toe te
rusten. Er waren derhalve te Amsterdam door den Graaf van Bossu twaalf schepen,

meestal groote koopvaarders, en zes jachten volkomen ten oorlog toegerust, hetgeen
den Koning op ruim honderd en twaalf duizend kroonen te staan kwam. Het admimalschip, de Inguisitie genaamd, voerde twee en dertig metalen stukken, honderd

vi
jftig matrozen en tweevaandelsvoetvolk. Devloot, overwelke Bossv totAdmiraal,
en e.vA>Boscuurzzzx totVice-Admiraalwerd aangesteld,wasin hetgeheelmetbi
jna
dertien honderd Spaansche, Duitsche en W aalsche soldaten, deze laatsten onder het

bevelvan vRAwczsco vzlbroo, bemand, wiersoldi
j en leeftogt maandeli
jks bi
jna een
en twintig duizend gulden kostten. Tevens werden eenige schepen door bz aoBrzs in'
Friesland en Groningen uitgerust, om zich met sossv te vereenigen ,waarvan de Prins

van ovanje aan soxov en de Staten van hetNoorder-hrwartier kennis gaf, opdat zi
j
(1)xEsoocs,fff:f.d.1.g.d.Fl.Liv.X.p.237,238. srpsTIT,Chron.de#p!I.Iuiv.X.p.
264, 265. MElmsll Ber. Belg.tib. lY. p.236- 246. :oR, Ilist.d.Nederl.Oprl.D.1.B.Yl.
bl. 453- 455. v. METEREX, Ilist. d.Nederl. oorl.B.lY.p.92 verso. HOOFT,Nederl.#9f.B.
Vlll.bl. 334, 335. vzslcs, chron.1?. Ilborn, b1.382- 388. Leven van wlstEx l,D.ll.b1.
392 396, 406- 409. ElxylLrxsEau en sooxxAlfp, Alkmaar e1t >)'
zle Geschiedenissen,St.l1.bl.
207--309. vosscHA, Neerl. Ileldend. I).1.bl. 222- 226. :nEsoo, Noord-llblland en de A'pprd.llbllanders,b1.153- 174.

(2)xluszxsEltGen sooxxtxp,Alkmaar,bl.307.
(3):EEr00,Noord-llblland en deApprtf-ffp/lcx#cr,,bl.176.
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dit,zoomogell
jk,zoudenbeletten.DeGraafvan rossv had meteen schitterend gevolgden15
16
58
76
twaalfden van Herfstmaand te Amsterdam bi
j den Schrel
jerslaoek, totwaar AI,B.
& en de
geestell
jkheid hem begeleidden, onder de zegenbeden der Priesters en hetgejuich des
volks zicll ingescheept. Xet moeite washi
j den volgenden dag, bi
j hoog ti
j en gunstigen wind, over de wrakken geraakt,welke de Noord-llollanders vroeger in den mond

van het IJ hadden laten zinken. Bi
j llet onverwacht verschi
jnen van de Spaansche
vloot op de Zuiderzee, waren de sleclltgewapende W est-Friesche schepen , na eene
kleine schermutseling, geweken , om zich te Ezl/c/ztlfzczl, Iloorn en elders in staat te

stellen door eene versterking van bodems,'svi
jandsmagthethoofd te bietlen. Bossv,
wiens schepen,met geschuten kri
jgsveorraad zwaar beladen, hen over Pampusniet
konden nazetten, had hierop onmiddelli
jk den steven naar W aterlaltd gewend, en de
Hopman cohcrERA zich, op zi
jn bevel, van eenige schansen aldaarmeester gemaakt,
waarbi
j e1fstukken geschut,tweevaandelsen een aanzienli
jlke voorraadkri
jgsbehoeften
in zi
jne handen gevallen waren. Van de duizend man, welke deze schansen bezet
laadden,waren meer dan vier honderd verdronken en velen overdekli
ng gejaagd(1).
Xet het bezigtigen en versterken der veroverde punten, het opwerpen der reeds vermelde verschansingen tusschen Zaandam en Nieuwendam ,het wegruimen dergezonken
vaartuigen in het lJ, om den doortogt veiliger te malken, en het uitrusten van eenige
nieuwe schepen, waren verscheitlene dagen verloopen, zoo dat Bossv, welke den vier
en twintigsten van Herfstmaand naar Amsterdam was teruggekeerd,om den Hertog van

Alba te raadplegen, niet vöör den dcrden van Vri
jnmaand zich weder kon inschepen.
Door tegenwind belet, WaShi
j nietvöör den vi
jfden onder zeilgegaan en toen,docl
z
#

met moeite,wegens het slechte weder, over Pampus geraaltt. Ondertusschen had mente
ffpprl en teEnkltuizen nog eenigevaartuigenten oorlogtoegerust, en deoverige,zooveel

mogeli
jk ,van hetnoodige voorzien. De Noord-llollandsche Tloot bestond uitdrie en
twintig groote en verscheidene kleine oorlogsvaartuigen, over welke Koztxzyuzs blalts-

zoox, Burgemeester van Mbnnikendam ,als Admiraal het bevel voerde. Zi
jlag een
weinig voorbi
j llet oost-einde van Marlven, in het gezigtder stad ffpprzl, geankerd,
maar zeilde, zoodra het weder eenigzins bedaard was, de Spaansche schepen tegemoet.

De beide vloten,die op den afstand van een steenworp elkander telkensvoorbi
j liepen,
hielden een hevig schutgevaarte van des namiddags drie uren af tot dat de nachtereen

(1)Corvespondanne de pllltlpps 11,T.ll.p.412 (1). MEsoocE,Hist.d.1.g.de Fl.tiv.X.
P.229. CAAIPANA,della guerra diFialkdra,T.1.P.114 verso.BESTIVOGLIO,Nederl.Ilist.bl.185.
#. METEREN , Ilist. d.Nederl
. 00vl. B.1Y. b1. 92 verso. BOR,Ilist.d.Nederl. 00rl.D.1. B. Vl.
bl.455. HOOFT, Nederl.Ilist. B. Ylll. bl. 335. STELIPS,Cltron.v.ffpprn.bl.388- 392 en de
aant. aldaar van CENTEN.
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1568- einde aan maakte. Twee Spaansche schepen echter, van de overige afgeraakt, waren
157(
1 door T-&AMS rREbERlKsz.

ozLbzatK van ivedemblil.en ztx.
oB TlL (sExEvw)van Ezl/f/lvf-

zen geënterd geworden. Doch het eerste llad zich zoo dapper verdedigd, dat de aanvaller llad moeten afhouden; en het tweede, ofschoon vermeesterd en welks be-

velhebber scllrlxzExBvho met zeven der zt
jnen gevangen naar ffpprzlwerd opgezonden,
was spoedig hernomen geworden metalhet geschut en twaalf of vi
jftien Noordllollanders, die er zich op bevonden. Ter weerzi
jde waren dien dag velen gesneuveld
of gewond. Bossv zelferkent,dat er niet een zi
jnerschcpcn was,welk geen aanmerkeltjk getal gekwetsten telde. De Onder-AdmiraalBoscuucvzEx had eenkogeldoor
den arm gelkregen, en eenen anderen Scheepsbevelhebber was de hand afgesclloten.
De Noord-llollandsclze vloot zal niet minder dan de Spaansche geleden hebben, welker
geschut uitstekend was bediend geworden. Onder de gekwetsten bevond zich de Admi-

raalnlhKszoox,welkedoorden regterarm geschoten was(1).
De twee vloten bleven van den vi
jfden toLtlen elfden van W t
jnmaand op een kwartieruurs van elkander geankerd liggen , daar de wind Zuid-oost en voor beide ongunstig was, zoo at geene, naar de verzeltering van Bossv zelven, zonder gevaar het an-

ker konde geligt hebben (2). Xen verzuimde van weerszi
jdeniet,om intusschcn de
lledene schadeaan de schepen te herstellen, zicllvan genoegzame ltri
jgsbehoeften te
voorzien,en tot een nieuwen slag voor te bereiden. Dzaltszoox, hoezeer ernstig gewond, nam weder het bevel over de Noord-llollandsche vlootop zich. Twee bekwame
Zeelieden, JAN FLOOK en KLAAS w xzBhAwosz., beide van ffpprzl, werden hem ter
hulpe, en wlxoxzAAs RrvcHAvEh met twee llonderd man tot versterking toege-

voegd. Ondankshetbevelvan soxov, die zelfden slag wenschte bi
j te wonen, doch
hierin voor het oogenblik verhinderd werd, met het aangri
jpen van den vi
jand nog
11v. eenige dagen t
e wachten, zeilde nlhltszoox,zootlra de wind tot zi
jn voortleelgekeerd

W it)nmaaud was, tusschen e1f en twaalf uren des voormiddags op de Spaansche vloot aan, die

1573

onmiddelli
jk insgeli
jks de ankersligtte. Terwi
jlde eene boven den wind van de andere poogt te komen, zetnzaKszoow hetregtop Bossv aan, die zi
jn schip voor den
wind tracht tewenden,om zich enger aan zi
jne schepen aan te sluiten,doch lletweigert aan het roer te gehoorzamen. DlRKszoox komt hem regt voor den boeg,terstond

worden 4e dreggen gewormn en de schepen geraken aan elkandervast,terwt
jlelk
(1)Zie de legerberigten van sossg in de correspo3tdance deplllslppz 11,T.lI.p.418,419,
vergeleken m et xsxoocn, Hist.d.1. g. d. Fl.Liv.X.p.299 verso. s0a,Ilist.d.Nederl. oorl.
D. 1.B. Yl.bl.455,K 6. v.METEREN,Ilist.d.Actfcrf.00rl.B.lY.bl.92 verso. He04'
1.,A'cdevl./11/.B.Vlll.b1.335,336. vEslrs,Chron.v.ffppra,b1.392,393.

(2)Corvespondance#cPHILIPPE 11,T.1l.p.419,420.
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pnogt op 'svi
jands boord over te sprinsen. Te verceefs llonpt rossc oo hulp van 156.
8d

.
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e nabi
jzi
lnde schepen; slechts twee ltomen opzetten, maar worden, na den dapt
e
gens
tand, door de Noord-llollanders genomen, doch zi
persten
jn geheelreddeloosgeschoten, zoodat men naauwell
jks den ti
jd heeft, het geschut en de gevangenen er
uit over te brengen. Intusschen waren ook de andere schepen slaags geraakt. Een
groot Spaansch schip van honderd twintig ton, en drie ltleinere schepen werden veroverd; de overige namen hierop met den Onder-Admiraal Boscuurxzzx zoo overhaast
de vlugt, dat eenige llun geschut over boord wierpen , om te ligter over Pampus te

komen,en van sommige desoldaten zich naarwallieten roei
jen.Bossv,van dezi
jnen
verlaten, werd nu,bi
jna te geli
jken ti
jde,door PIETER BAK van ffpprzlaan de eene
zi
jde, door zAKoB TxlzsvzEs van Enkltuizen aan de andere, en door Bozltvan Scltellinkltout van achteren aangelklampt. De bodem van dezen hatste, klein en laag,

werd door hetvuuren watmen er van 'svi
jandskampanje verder op wierp , weldra
gedwongen aftehouden. DlRltszoox en detwee andere schepen echter hechtten zich aan
het schip van Bossv vast en dreven er, al vechtende, mede acllter den Ac/:, niet ver

van W ijdenes, waar het aan den grond raalkte. Hier werd de strijtl den geheelen
nacht door van weerszi
jde met onbezwelten moed en sti
jgende woede voortgezet. De
Noord-llollanders besclloten niet alleen hevig het Spaansche vlaggeschip, maar wierpen

uit hunne marsen ongebluschte kalk,buskruid en andere brandstoffen op zi
jn dek,
zoodat de bemanning genoodzaaltt was, zich omlaag te bergen , die zich echter met

z0o veel dapperheid en beleid verweerde, dat het schip van BAK bi
jna geheel
dporschoten werd, en een groot getal aanvallers sneuvelde. JAw HARING, welke
met het aanbrelten van den dag op het Spaansclle schip oversprong en de vlag van
den top haalde, werd uit een der luiken door een kogel in de borst geschoten ,

zoodat hi
j onmiddelli
jk den geestgaf. W elligt zou de onversaagdheid derNoord-llolders op de dapperheid der Spanjaarden scllipbreulk geleden hebben, indien niet uit
Iloorn, lrli/lvfzcs en de omliggende dorpen,met lkleine vaartuigen, die telltens af-en

aanvoeren,versche manschappen en kri
jgsbehoeften overgebmgten de gekwetsten weggehaald waren geworden. Zelfs eene menigte stedelingen en landlieden liet zich aan
bnord brengen,om deelaanden stri
jd te nemen. De burgersvan ffpprzlhadden inmiddels hunne'stad , voornameli
jk langsden zeekant, versterkt,den dijk-,van hetHoofd
tot aan de W esterpoort, van eene nieuwe borstwering voorzien en .er geschut op geplant, ona, zoo de slag verloren wierd, hunne veste tot het uiterst te verdedigen.
Het was tien ure in den morgen geworden toen rossc, die nu meer dan twintig

pren den ongeli
jken stri
jd metonverwrikten moed had volgehouden,vaa overgaafhegon te spreken. De hoop op ontzet, waarmede hi
j zich steetls gevleid had, daar hj
niet gelooven konde,datde zi
jnen hem zoo lafhartig verlaten hadden,wasten eenenmale verdwenen,.zijne manschappen waxn tot op een vierde gesmolten, de weinige
40+
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1568- overgeblevene matrozen ontmoedigd, en de verdedigingsmi
ddelen uitgeput. Daar hi
j
15
76
.
I
t
ui
t
e
r
s
t
e
ve
r
de
di
g
d
had
12 zich niets te wi
lten, maar tot le
, verwierp i
hi
j den raad
v.

Wi
jn-van cohcvEhA en Loplz, om de Hollanders op hetschip te laten doordringen en dan
maand d

.

f jcjj dus aan Dlltl
kszooy over Onder V00I<

1573 e lont in het ltruid te werpen. H1
) ga z
waarde, ))dat hi
j en zi
jn volk als eerli
jlte kri
jgsgevangenen behandeltl, Spaansche gevangenen tegen Hollandsclze uitgewisseld, en zoo er lziertoe van deze laatsten te kort

kwamen,de soldaten en bootsgezellen,tegen betalingvan eene maand soldt
j alslosgeld,
geslaaltt zouden worden.'' Deze overeenkomst werd door soxov en de Staten van het
Noorder-Kwartier bekrachtigd. Het getal der gesneuvelden en gewonden aan de Spaan-

sche zi
jdewordtnietopgegeven,maarmoetaanmerkeli
jk geweestzi
jn. AI,
BA'sbewering, dat de Abord-llollanders in dit zeegevecht meer dan drie duizend man verloren

hebben, ïs zeer zeker overdreven. Bossu, zi
jn stafen drie llonderd, naar Spaanschgezinde schri
jvers slechts dertig man, werden te ffpprzl binnengebragt en door de
Regering met die onderscheiding ontvangen, ))wellke de dapperheid in

on-

geluk verdient-'' Xaar het gemeen beleedigde groveli
jlk de ltri
jgsgevangenen, die
twee aan twee gebonden waren , begroette Bossv met smaadredenen, en verweet hem

den moord van Rotterdam en dat hi
j tllans ))met een even lkwaad hart tegen hen
was getrolkken, doch loon naar werlken ontvangen had-'' Een Amsterdalumer verwelkomde hem OP de haven met een kan bier, zeggende;)
)Xi
jnheer1'tisbeter,dat

i
j totons komt,dan dat wi
j t0t u ltwamen. lk breng 't u toe-'' De Graaf nam
den dronk aan, hetnietwagende dien te weigeren. Zi
jn schip, de Inguisitie, werd
onder het vreugdegejuich des volks binnengellaald. Behalve eene ltist met geld en
'sGraven zilverwerk , vond men er m eer dan dertig m etalen stulklken ,die later onder de Woord-llollandsch
.e z
eesteden verdeeld zi
jn geworden. De vlag,door zAx HARIXG
vermeesterd, werd in de Groote kerk te ffpprzl opgellangen ter gedachtenis der behaalde overwinning, voor wellke door soxov in Noord-llblland een algemeene dankvast- en bededag werd uitgeschreven. De Admiraliteit van dat gewest liet, ter her-

innering van deze zege,een penning slaan,op welks eene zi
jde dit opschrift:cuRlsTvs is #cfplegtanker pzlzcr ltoop;en aan de andere:de Inquisitiercr#cr/fzicltzelve
tfppr al te naauwkeurig pp#crzpc/r, zinspelende op den naam van het admiraalschip.

jdde
Bossv ontvinginhetburgerweeshuisteffpprzleen behoorli
jkverbli
jf (1).Terstondwi
hj zi
jne zorgen aande nakoming van hetverdrag,waartoe echterALBA niette bewegen
(1)corve.
vondanoe tft
?plllslppn 11,T.II.p.419-421. Ms5D0cE,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.X.
p.229 verso 232 verso. s'
rnAoA,de #c!& Belg. tib. YII.p.448,449. CAMPASA,della Jttorc
diFiandra, T.1.p.114 verso 115 verso. :ExTIv0uLI0,Nederl.llist.bl.186. I.
l l'
ETI'
r., Chron.
d.#pl/.T.ll. Liv.X.p.266. caAppnvs, Ilist.:t
/??. d.1.g.d.Fl.Liv.IY.p.158. ns TzssTs,
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a
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was. Yeeleerbevaldeze datmen deopstandelingen, diein delzanden van 'sKoningsben-1568-

den vielen,allen zou ophangen, om niet den schi
jn te geven, dat de oorlog tusschen
Vorsten gevoerd werd,daarhetalleenhierhetstragenvanmuitersbetrof(1).Maartnen
gemagtigden van den Prinsvan oran'
eaan Bossc verklaarden,datzi
jlasthadden,totde
teregtstelling van alde knjgsgevangenen in ffpprl over te gaan, indien de Hertog nlet
tot de uitwisseling wilde verstaan ,schreef zossv dezen laatste: ))ons leven hangt thans

van P af; zoogi
jlangerweigertin de uitwisseling te bewilligen,zullen wi
j allen een
schandeli
jken dood ondergaan. Indien gi
j genegen zi
jt, en nietsisbilli
jk-er, diegenen
te redden,wellte li
jf en leven voor den ltoning gewaagd hebben,is P daartoe de weg
geopend. lk wilnimmergelooven,datgi
j nietlieveruwegetrouwen zoudtredden, dan
deweinigevi
janden,die in Uwemagtzi
jn,verdelgen.Nederigsmeek iltU ,metonsallen
medeli
jden te hebben,en zoo ilt U ooit eenige aangename dienstbewezen heb,U die
teherinneren benevensUweverzekering,vöörmi
jn vertrek gegeven,datgi
jvoormi
jne
belagen zoudtwalten (Q),'' 'sGraven vrienden ondersteunden ditverzoek;en toen de
Landvoogd den Haarlernschen Burgemeester xlEs en eenige andere gevangenen op zekeren nacht geboeid naar Amsterdam liet voeren en ter galge verwees, verzetten

vlhocoo en andere Spaahsche Bevelhebbers zich daartegen zoo nadrukkeli
jk, datxlrs
en zi
jnelotgenooten tegen Spaansche gevangenen geslaalktwerden (5). Bossv zelfechter bleefin hechtenis. Xen vermoedde, datde Prinsvan oranjetrachtte,laem tegen
den Graaf van Bllren uit te wisselen, dicn ALBA wenschte, dat in een sterk kasteel

wierd opgesloten, want))zoo lli
j uit Spatie ontsnapte,zou hi
j nietalleen veelkwaads
lkunnen stichten,maarmisschien ltonde ook zi
jne zielverloren gaan(1).''Xeernogdan
zi
jne banden,smartte het Bossr,dat eenige Scheepsbevelhebbers, die hem schandeli
jk
in den slag verla-ten hadden , de schuld.der nederlaag, welke tloor bunne lafhartigheid

voornameli
jk veroorzaaltt was, op hem wierpen. Hi
j begreep, zi
jne eer, ))wellte lli
j
hooger achtte dan lzet leven en alle wereldsch goed,'' voor den Hertog te moeten

clt
m melît. Lib.1. p. 184. slErnsll 11er.Bel,q.Iuib. lV.p. 247- 249. :0n, Ilist.d.Nederl. opr/.
D. 1. B. Y
'1. bl. 455 457. v. METEREN,Ilist.#. Nederl. 00rl.B. 1V.b1.92 vcrso. HOOFT,Nederl.ffïlf.B.V11l.b1.
*335- 337. t
IOUTIIOEVEN,Cltrolt.Yervolg,bl.95. vsLlrs, Chron. v.ffppr'l,
b1. 392 402. BRAyDT,Ilist.v. .
D 3à/l. b1. 199- 203. HALMA, Toneel der Nederl.D. 1. b1. 158.
Ygl.s>:yrl.oo,Noord-llbllalld c0zde ATppr#-#pllco7#cr:,bl.180 187.

(1)correspondallcedeplllslppz 11,T.lI.p.445.
(2)correspondancedeplflslpps l1,T.lI.p.421,422.
(3)IIOOFT,Nederl.Ilist.B.Y1lI.b1.338.
(4)Correspoltdance#:pulslppz 11,T.II.p.422.
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1568- verdedigen, en verzocht derhalve soxov en de Staten van hetNoorder-hà artt
'er, eenen
1576
(j te mogen afvaardigen.

van zi
jn gevolg tot dat einde naar den Landvoog
9itwerd
toegestaan,ondervoorwaarde,dathi
j geene brieven z0u afzenden,wellteniette voren
onderzochtwaren (1).
De overwinning op de Zniderzee verwekte algemeene vreugde onder de Prinsgezinden, en was ))niet alleen van het lloogste gee gt voor het behoud van Nool.
d-llblland,

maar tevens beslissend voor de gansclle zaak der vri
jheid.'' lmmers sinds dien ti
jd
))bleven deNoord-llollanders meester van de Zuiderzee, en hunne scheepsmagt ontwik-

kelde, hoewelonder veelmoei
jeli
jlkheden,zich meer en meer. Xet de Friezen bestookten zi
j alle plaatsen en streken langs de Zuidevzee gelegen, welke nog in handen der Spanjaarden waren, en bragten door hunnen onvermoeiden i
jver en hunne
standvastige dapperheid niet weinig toe, om Amsterdam en de overige steden en lan-

den aan hetgezag des Konings te ontrukken (2).'' Hun moed wasdoordeze zege
in dezelfde mate gestegen, als die des vi
jands er dnor gezonken was. Zt
j volgden9 op voorstel van soxov, hetwellt aanvankeli
jlt geen ingang had gevonden,
tle Spaansche schepen, die naar Amsterdam geweken waren, en bestookten drie
of vier der grootste, welke, wegens het lage water, noy niet over Pamp
,tf: geraakt waren, maar konden ze niet bemagtigen. Verscheidene andere aanslagen, zoo

alseen tegen Ilarlingen, om I)E hoBxzEste beletten van daar metzi
jne schepen uit te
loopen, bleven insgeli
jks zonder gevolg, aangezien sgwox gevaarli
jk krank geworden
en er bovendien eene muiteri
jonder het scheepsvolk, hetwelk zesmaanden achterstallige soldj te vorderen had, ontstaan was. Ditoproer stremde een ti
jcllang alle werkzaamheid en konde niet gestild worden dan deor de belofte, dat men den schepelingen, welke den Admiraal en deKri
jgscommissarissen, afgezonden om hen te monste-

ren, den dood gedreigd eu in verzekerde bewaring genomen hadden, ))bi
j voorraad al
betnoodige zou verschaFen t0t drie maanden soldi
j aangezuiverd waren,terwi
jlhun de
betaling van het overige in den loop van den W interdoor de gewesteli
jke Staten werd
toegezegd (5).'' Hoezwaarditook hetNoorder-Knlartiermoestvallen, datreedszoo
langen ti
jd de drukkende oorlogslasten gedragen had, werd nogtans in alles voorzien. Ditontlokte aan culAplx VXTELLIde woorden,))dathi
j zich overnietsmeer verwonderde dan over de W est-Friezen, die voorheen, a1szi
j maar eene enkele bootter
dienstdes Konings moesten uitrusten, steeds klaagden Os'er hun OnArermogen en armoede,

(1)v0n,Hist.d.Nederl.00rl.D.1.B.VI.b1.457.
(2)oz JOXGE, Gesclt.t?.#.Nederl.Zeenz
ezen,I).1.b1.179,180. 5-g1.:Ect00,Noqrd-llblland
:4 de Appr#-#plltdzl#Ly
r:,bl.187,188.

(3):0R,ffïdf.d.Nederl.00rl.9.1.B.5T1.b1-472.
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maar nu zt
j oproerlingen geworden waren, eene Koninkli
jke vlootnietalleen in zee11
55
6F
/6
konden brengen,maar ook daarin houden (1).''
Na het opbreken van het beleg van Allêmaar en de nederlaag op de Zuiderzee,ble-

ven eenige vaandels spanjaarden en Duitschers, onder bevel van I)E cuzvaxtux, in
Egmoltd, Ileiloo, de Wcrcrul'
tj/ç en Nieuwendam ; andere trokken, onder rRztxcssco
vALozz, langs Ilaarlem om zich in Zuid-llblland te legeren; en de overige benden,
onder xoxEho,langs de duinen, en maakten zich meester van den Ilaag , welks inwo-

ners grooteladeels naar belp vlugtten. De Spanjaarden stroopten in de omstrelten en
verschenen eerlang voor Leiden, doch besloten, door het voorbeeld van Ilaarlem en 30v.

Alkmaar geleerd, deze stad nietdoor geweld van wapenen,maar,z0o mogeli
Wj
nd
jlt,doorma
an
honger te dwingen en haar derhalve naauw in te sluiten. O1tAwzE had ondertusschen 1573
den Heer van St. Aldegonde gezonden, om M aaslandssluis te versterlten; doch vôôr

het werk nog voltooid was, werd hetdoor den vjand vernield, wien de boeren langs
een weg, op welken men hem niet verwachtte, derwaarts geleid hadden. ST. ArbEGoyor ,

door zi
jn volk verlaten, werd, dapper stri
jdende,gevangen genomen en naar 4

v.

den #llg, vervolgens naar Utrecltt op het slot Vredenbuvg gevoerd. De Prins wasSlagtnl.

ten uiterstebek-ommerd overhetlotvanzi
jn vriend,dien ALBA naarBrusselwildeopwenden, niet twi
jfelende, of men zou hem vele geheimen ontwringen. Sowot wer;
derhalve aangeschreven, zich ten aanzien van den Graaf van Bossc zoo te gedragen,

als men ten opzigte van sT.Axzozoowbz zou handelen. De Spanjaarden, nu meester
van den #ccg en Maaslandssluis, vertoonden zich behalve voor Leiden, ook voor de

poorten van belp ,Bottevdam en Scltiedam , zoodat het verkeer tusschen deze steden
genoegzaam gestremp was, en men niet zonder groot gevaar van de eene stad naar de

andere konde komen. Hetontbrak den Prins van oranje aan magt,den vi
jand te verdri
jven; drie of vierduizend man van hem lagen in Zeeland, en twintig vaandels
voetvolk in W aterland. Ht
j dacht, dat men het eigenli
jk op Ilelp gemunthad,

en nam hethartig besluit,die stad nietteverlaten. ))lk weetwel,'' schreefhl
jaan
zi
jne broeders,))dat velen hetvreemd genoeg vinden,datik mi
j hier zallaten insluiten; maar om mi
jne eer te bewaren en het volk,zoo hier als elders,niette ontmoedigen, heb ik voorgenomen te bli
jven. lndien gi
j hoort, datdeze stad belegei
is, waardoor mi
j alle briefwissel met u en de andere steden afgesneden wordt,moct
gi
jterstond dezelaaten schrifteli
jk vermanen,goeden meedlehouden en datgt
jspœdig haarterhulp zultkomen (2).,,
(1)vsslus,chron.r.Ilborn,b1.404.
(2)hrchives de la Jfcf:pozd,orange,T.lV.p.229,231,236,237,239,241. Correspondance de pHlLlppz 11,T. Il.p.429,431.Mnypocz,Ilid.d.1.g.d.Fl.Liv.X.p.M 9,241vcz
r:o.
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15
68- Het gedrag derSpanjaarde
n was niet geschikt,den Prinste overtuigen, datde ge1576
.
zindheid tot vrede,welke zi
J voorwendden , ernstig gemeend was en niet slechtsstrek-

ken moest,om hunne tegenparti
j in slaap te wiegen. Hi
j zette derhalve, hoezeer zelf
den vredewenschende, zi
jne onderhandelingen methetFransclle Hofover een invalin
deNederlandentezt
jner unstevoort, en beraamde, in overleg met rooxwlzlt vau Nassau,welke insgeli
jkszi
jne kostbaarlzeden en kleinooden voordezaak derNederlanders had
opgeoFerd, ondersclzeideneaanslagen tegen Antwerpen,Wcrpc3h op Zppz?
'
l,M aastricltt en

Groningelt(1).DoordegevangennemingvansT.AlunEooxoEwashem intusscheneenmagtige
))llt vind mi
j door zoo vele werkzaamheden
overstelpt,'' schreefhi
j, ))dathetmi
j onmogeli
jk is,dien lastlanger te torschen;ook
verkoelt ellks i
jver mcer en meer (2).'' Dit laatste moest men te minder verwacht
hebben, sinds ohtxlz den drie en twintigsten van '
Wi
jnmaand operlli
jk totde Nederlandsche Hervormde Kerlt was overgegaan, hetgeen lli
j denkeli
jk uit ontzag voor de
Luthersgezinde Yorsten, en bovenal '
voor den Keizer, tot nu toe had uitgesteld (5).
steun in het beheer der zaken ontvallen.

Niettemin werd, ondanks dezen overgang, door de zorgen der Graven van Nassakt
een verbond gevormd,bli
jkbaarminder uitsluitend ten behoeve der Nedevlanden in het

bi
jzonder, dan wel tegen het huis van oostenvkjlç in hetalgemeen. Nietalleen de
Keurvorsten, Vorsten en Stenden van buitscltland,maar ook de Koningen van Frank-

rlz
j/ç en Polen waren,naarhetsclai
jnt, genegen,ertleelin te nemen (4). Van den
anderen ltant moedigde sT.Alall>rtkowl)z, welke ziclz nog in den ffccg bevond en door
RoxElto zeer heusch behandeld werd,den Prins aan,zich met den Koning teverstaan.

Op aansporing van a-olRcAhxEs, wien hetstadhouderli
jltbewind overIlblland in plaats
van Bossv was toevertrouwd, en die, op lastvan ALBA, van ter zi
jde metde steden
van dat geBr
est onderhandelde, om ze te nopen onder 'sKonings gehoorzaamheid

terug tekeeren (5),drong hj schrifteli
jk bi
jhem op vredeaan,entrachttehem toteeh
C.
tMPAXA, della guerra di F'
iandra,T.1.p. 117 verso. STRADA,de #c#p Belg. tib.V1l.p.44$)tE PETIT,cltron.d.#pll.T.ll.p.266,267.cllz
kppuvs,Ilist.424
?
'
07.#.1.g.de Fl.Tuiv.lY.p.161MEuasll Rer. #c!#. laib.lV.p.250. BoR,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.Y1.bl.472. v.METrREx, Ilist. d.Nederl. 00rl. B. lY. bl.93. HOOFT,Nederl.fff.
y/. B. 5/111. b1.340.

(1)Archives de la Jflïdpzld'orange,T.1Y.p.195,198,207,210,227,233,237,238,
241, 242,243,245,246,251. p.93*.

(2)Archives de!é
zMaison d'orange,T.lV.p.238. Ygl.p.191,194,197 (1).
(3)GaoEx vwxPRINSTERER,in dehrchivesdela Maison #'orange,T.lY.p.226.
(4)Arcltivesdela Jfcfdpzld'orange,T.lY.p.217,236,273-281.
(5)CorrespondancedepHlslppn11,T.lI.p.447.

DES YIDER LANDS.
.

.

.-

-

-

-

- -- <w -

mondgesprelt metRoxEzto over tehalen (12.Zeerteregtisopgemerkt,datmenindezen1568-

brieftevergeefsdiegeestkrachtzoekt,van welkesT.ALozooxnzbi
1576
J'anderegelegenlzeden zoo 7
v.

vele bewi
jzen gaf.Ofschoon h1
jbetuigt,datvreesvoordenvi
jandnocllvoordendoedhem slagtm.
doet spreken
1573
, i
s het eclzter onmiskenbaar, dat lai
j, misschien ondanks zich zelven,
leed onder den.invloed van zi
jn tegenwoordigen toestantl. Z0u hi
j andersmetzooveel
nadruk lzebben aangedrongen, dat de Prins zich m et den Koning verzoende? Zou

hi
j zoo vergegaan zi
jn,van zelfsteverklaren,hoeveelbeterhetzi
jn zoude,datzij
welke de nieuwe godsdienst ongestoord wenschten uit te oefenen, hetgeen de Koning
wel nimm er z0u gedoogen, lzet Land verlieten, zelfs wanrleer men weigerde hunne

goederen te laten volgen, dan den ltri
jg voortte zetten, waarvan heteinde slechts de
uiterste armoede en ellende zi
jn zouden? Zou hi
j zoo weinig belang gesteld hebben
in de waarborgen te gunste van degenen, welke aan den opstand deel genomen had-

den,a1s in dezen brief geschiedt (2)? Jrrltxo RoMEho had op denzelfden dag a1s
sT. iI.nEooxnz aan den Prins van oranje gesclzreven. Hi
j was een van de Bevelhebbers der Spaansche benden geweest,welke rzLlps in Vi
jftien honderd negen en vi
jftig
in de Nederlanden onder laet opperbevel van osAxzE en Eoxowo gelaten had. Hi
j
was derhalve personnli
jk metden Prinsbekend,telde thansveertig jaren dienst enhad
besloten,metdenHertogvanAlbatevertreltken,vanwelltplanhi
jmetzcerveelmoeitewerd
teruggebragt, ofschoon de Koning nadrultkeli
jk verboden had,dateen der Krt
jgshoofden zi
jn post z0u verlaten. Ft'
)ör zi
jn beraamtlvertrek,wenschte hi
j eene zamenltomst
met oRAxzE, ongetwi
jfeld om hem t0t onderwerping te stemmen. De Prins weigerde beleefdeli
jk eene zamenkomst, maarverzocht, zoo RoxERo hem ietste zeggen
had, een vertrouwd persoon zenden. In een paar brieven handeltle hi
j met den
Spaanschen kri
jgsman over de slaking van sT. AxaoEoowbE, maar wees zi
jn voorstel
af,dezentegen Bossg uittewisselen,alszi
jnde))ongepastenonredeli
jk.''Op RoMERo's
verzoelt,zich nader 1,
e verklaren, over hetgeen hi
j den Koning,door zi
jne tusschenkomst,wenschte voorte stellen,gafde Prins.tluideli
jk te ltennen,datmen de opgestane gewesten niet tot onderwerping zou brengen, dan door hun te vergunnen , )G0d

naar Zi
jn Heilig W oord en Bevel te mogen dienen, en overeenkomstig de oude vri
jheden en bezworen voorregten televen (5).,'
ORAXJE beantwoordde den brief van sT. Ayuozooxpz na raadpleging van de Staten en

andere lieden van rang en aanzien,wien hi
j bi
j de medetleeling daarvan schreef:))dat
lli
j,naar den eed en hetgeen laj hun verpligtwas (en ccyifdu J'
crznczlf et pôlfgc(1) CorrespondancedeGvlsswcxsle Taciturlte,T.111.p.75-80.
(2)GACIIARP,in decorrespondancedeGclssAuxsleTaciturne,T.111.p.XXIX.

(3)CorrespondancedecrlsslrxsIe Taciturne,T.111.p.81-.
88. Yg1.'p.XXXll.
JI DEEL,5 sTrK.
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68- tion :u'fJ'atkeuœ),van geengezaggebruikwildemaken,ofuiteigenbewegingietshoe1576
genaamd buiten hunne voorkennis verrigten, evenmin (in deze)alsin eenigeandere
zaak, hetwelzi
jn desLandsbetreFende, geli
jk hi
j,z0o alselk wist,oolknooitgetlaan
llad.''Yoorts wasdehoofdinhoudvan zi
jn antwoord,))datdeStaten en hi
j- ST.ALoEooxnz was hiervan bewust - nimmer iets meer gewenscht hebben ennogwenschen dan
dc bevordering van de algemeene rust en welvaart door middel van een goeden en

zekeren vrede; ongaarne hebben zi
j de wapenen opgevat,niettegen denKoning,maar
alleen om ingeene ondrageli
jkeslavernj naarzielen ligchaam tegeraken. Zi
j, meer
dan iemand,wenschen een einde aan derampen en ellendedesVaderlands, en om gelukkig onder de gehoorzaamheid des Konings te leven;maar mogt de vrede hun meeron-

gelukken, bezwaren en rampspoeden aanbrengen, dan achten zi
j hetverkiesli
jk, zoo
om de eere Gods, als het welzi
jn des Lands, de ongemakken desoorlogs te verfluren. Op beloften kunnen zi
j niet vertrouwen na hetgeen in de Nederlanden,setlerthet verdrag met de Hertogin van Pavma aangegaan, gebeurd is; na dcn moord
xan den St. Barthelsnacht, en na hetgeen onder KAREL V den Landgraaf van Ilessen en den Markgraaf van Brandenbuvg geschied is. De grondregel, door de Kerkvergadering van Constanz aangenom en, dat men den ltetters geen woord moet hpuden, leert hun, wat zj te wachten hebben van de Spanjaarden, die sinds hunne
komst in de Nederlanden slechts getracht hebben, door alle soorten van onderdrukking

en tlwingelandi
j, de vri
jheden en voorrejten te vernietigen, wellkerhandhaving de Koning plegtig bezworen had. ))Daarvan getuigen,'' dus gaat de Prins voort, ))de

vreesseli
jke teregtstellingen zoo van de aanzienli
jksten als van degeringsten,hetverbannen van een groot aantal goede en getrouwe ondert
lanen des Konings, het opschorten
en omverwerpen van alle regten en gebruiken,hetopleggen van ondrageli
jke lasten,
het vermoorden van verscheidene burgers,het schenden van vrouwen en maagden, het

rooven van goederen, lletstremmen en vernielen van handelen ni
jverheid, en eindelj'k, al die onmenscheli
jkheden, geweldenari
jen en beleedigingen,wellke er gepleegtl
zi
jn met het bli
jkbaar gevaar,de harten der onderdanen van hunnen Vorstte verwi
jderen.'' S'
r.Axubzoowbzmoetzich derhalve nietverwonderen, datm en ))geen middelziet,

eenigen vredeen vergeli
jk aan tegaan en tesluiten (1).'' ST.ALDEOOXOE toondehierop
in een uitvoerig wederantwoord, al
s wilde hi
j den moed des Prinsen ondermi
jnen
doe
n
wa
nke
l
e
n
,
da
t
de
op
r
l
og
)
)
a
l
l
e
onge
r
e
ge
l
dhe
den
,
losen zi
jne standvastigheid
bandigheden, afgrt
jssell
jkheden en buitensporigheden met ziclz voert;'' dat zoowel de
Oude- als Nieuwe Geschiedenis leert, welken noodlottigen uitgang dergeli
jke burgeroorlogen gehad hebben,terwi
jlmen in den beginne drageli
jke voorwaarden llad kun(1)CorrezpondancedeGnltlzAnxsle Taciturne,T.111.p.88-93. Ygl.p.XXX.

J
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nen bedingen; voorbeelden daarvan leveren de Peloponesische oorlog, het leven van 1568cu swa , en de invallen der Gothen en W andalen op. Om 'sPrinsen bezèrgdheid, ge- 1576
grond op het weinig vertrouwen wellt men in de beloften van de Spaansche Rege-

ring konde stellen,uit den weg teruimen, moestmen,naarzi
jne gedachten, eerst
handelen overdevoorwaarden van een vergeli
jk en dan overde waarborgen ternakoming daarvan; en zoo de Prins deze nietvoldoende vond, zou e1k dezelfde bli
jven
als bi
j het bcgin (1). Wiet minder dan ST.AxaoEoolbz,wenschte ohtwzE den vrede,
m aar een goeden, wel
gewaarborgden vrede. Dezen zochtlli
j door tusschenkomstvan
xomcxhxEsteverwerven,wien ST.ALnEgoxnEhem alsvredesgezindhadafgeschilderd (2).
Ondertusschen had ALBA, kort na het verlies van den slag op de Zuiderzee,den

Koning verzocht,de komstvan nox Lrls I)E u ovzszws, op wien mxulps sinds bjnaeen
jaarals'sHertogsopvolgerin de landvoogdj derNederlanden hetooggcworpenhad(5),
qooveelmogeli
jk teverhaasten.XEPIXACELIhadzichreedsinhetmiddendesjaarsaandezaken in dezegewestenonttrokken,zonderdaartoe,naarhetschi
jnt,verlofvandenKoning,
vcelmindervanAIZB&.,gevraagdtehebben (1).DeHertogverltlaardevoorts,dat'sKonings
belang vorderze, dathi
j op het spoedigste deNederlanden verliet, waar hi
j nietmeer
van nut zjn ltonde en zelter zou omkomen, wanneer hi
%
i
'er n0g eenen wintermoest
doorbrengen. Hi
j was thans niet bi
j magte, .zich uit zijnen armstoel op te heFen;
en, even als hi
j, werd now >-ItEII>:RIK door dejiclztgekweld. Ten slotte gafhi
j den
Koning den vreesseli
jken raad, alle steden en plaatsen, welke door de Spaansche
benden niet bezet lkonden worden, in brand te laten steken; hi
j had ditmetsommige dorpen begonnen, welke hem in zi
jne kri
jgsbewegingen hinderli
jk waren; dit
zou het eenige middel zi
jn, oaAxzE en de overige oproerlingen totonderwerping te
dwingen. lnlniddelshield hem eene nieuwe muiteri
j onderde soldaten inAmsterdam ,
geli
jk hi
j zich uitdrukte, als 't ware vastgenageld,totlli
j hen bevredigd zou hebben,
waartoe het llem echter aan geld ontbrak. Xeer dan twee duizend dezer ollroerigen

drongen metgeweld bi
j hem binnen, onstuimig voldoening van twee maanden achterstallige soldi
j eischende. Xet moeite slaagde hi
j er eindeli
jlk in, de tuchtte herstellen (5). Hetisnietwaarschi
jnli
jk, datdit.doormiddelvan hctgeld derAmsterdammers bewerkt is. Xen verhaalt althans, dat 'sllertogs aanzien om dien ti
jd onder
(1)correspondancedepnllzlppE11,T.ll.p.422,423,426,429.
(2)hrchivesde!éfMaison d'orange,T.lY.p.286- 293.

(3)Arehivesdela Jfcf:poz#'orange,T.lV.p.298-302.
(4) CorrespondancedepHltlpps11,T.lI.p.308,413-418.

(5)Correspondancedepulslpps11,T.ll.p.370.
41>
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8- hen merkeli
jk wasafgenomen, sinds lli
j zi
jne scllulden, hoe dikwerfo0k daartoe aangemaand, niet betaalde, en eene bezetting in de stad wilde leggen. De minachting
sloeg eerlang tot verbittering over, en Ax,B.
&, voor cen oploop en welligt nog meer

voor zi
jne schuldeûschers beducht, besloot zich heimeli
jk te verwi
jderen. Op zekeren
dag liet hi
j derhalve bi
j trompetgeschalomroepen, datieder, wellke ietsvan llem te
vorderen hatl,den volgenden morgen,om geld konde lkomen;maar hi
j zelfvertrok des
nachts in stilte, zonder iemand te magtigen, zi
jne schulden te efenen. Yele vroeger
welgestelde lieden,die meer dan hethunnebi
jhem hadden opgezet,leden hierdoor
zulk een gevoelig verlies, dat zi
j totarmoede vervielen en om zich hetlevensonderhoud te verschaFen,metvrouw en kinderen alsdagloonersmoesten arbeiden (1).
ALBA begaf zich van Amsterdam naar Utrecltt en voorts naar Brussel. Hier had

hi
j reeds in Herfstmaand de Algemeene Staten beschreven, om hunne toestemming te
erlgngen voor eene jaarli
jlksche opbrengstvan twee millioen guldens (2). Door de
hevige tegenkanting, wellte het invorderen van den Tienden Penning alom ontmoet

llad (5),schi
jnt AI,B&wedert0tden afkoop daarvan, tegen de opgegevcnesom.
,besloten te hebben. Ten minste in Grasmaand dezesjaars,had hi
j den Koning verzocht,
hem eenen briefte zenden, welken hi
j den Raad van State toonen konde, en waarin
gezegd werd, dat llet afschaffen van den Tienden Penning afhankeli
jlt was van de
inwilliglng eenerbede van twee millioen gulden 'sjaars,zoo lang debehoeften vanden
Staat zulks vorderden ($. Het bli
jlkt,dat deKoning hieraan hetoorgeleend heeft,
en de Statenvergatlering zal denkelt
jk deswege door den Hertog belegd geworden
zt
jn. Doch zi
j wilde slechts voor den ti
jd 1?J9l zes jcrc'zin den afltoop bewilligen
en onder voorwaarde, dat de Tiende Penning tlppr alti
jd afgeschaft wierd. lliert0e echter was de Hertog niet te bewegen , en de Staten, zoo a1sREovEsExs zich later uitdrukt, ))zouden ziclz liever in stultlten laten kappen, dan in den Ticnden

Penning toestemmen (3).,' Daarbi
j hadden de Staten van Ilolland hun in eenen
uitvoerigen, gedrukten brief herinnerd, dat de Ilollanders nooit in vi
jandschap met
tle overige Landscllappen geleefd hadden, en oalt thans alleen tegen de Spanjaarderz
de wapenen voerden. )Onze vi
janden,'' zeiden zi
j, ))willen ons, onze vrouwen en
kinderen tothunne li
jfeigenen en slaven maken, en wathet allerergste is, zi
j willen,
(1)v.METEREN,#ï&f.#.Nederl.oorl.B.lV.bl.93. IIOOFT,Nederl.#f&l.B.5'111.b1.339.
(2)s0n,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.YI.bl.459,482.
(3)Ziehiervoor,b1.123-131,156-161,165- 168.
(4)correspondanceJcplllslppz 11,T.l1.p.342.
(5)Correspondaltcedepluslppsl',T.l1.p.458.
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tlatwi
j hun reltenschap van onze zeden en onsgeweten zullen geven,om daarovernaar11557
686.

goedvhtden te heerschen. En ofschoon eenigen onder llen naauwcli
lks weten, dat er

een God in den Hemel is,ja schaars een enltelwoord van den Zone Gods, onzen
zaligmaker, gehoord of gelezen hebben, willen zi
j nogtans onsgeloof en godsdienst
straFen, en ons onder hun geloofsonderzoek brengen, dat in Spanje tegen de
Jlaranen en afvallige Christenen gebruikt wordt, om ons, onder zulk een dekmantel,

van alle onze voorregten, vri
jheden en oude herkomsten ganscheli
jk te berooven.
Daar wi
j zullts niet willen dulden, zockt U ALBA met zi
jn aanhang diets te
maken, datwi
j weerspannelingen zi
jn, ten einde gi
j U van ons, Uwe Landslieden en
A
,Icdebroeders, afsclleidende, dienaars zoudt worden van hun moedwil, scherpregters
van hunne wreedheid, en voorstanders van hunne onkuiscllheid en. ongeoorloofde lus-

ten.'' Voorts brengen zi
jden Algemeenen Staten onderhetoog,hoezeer zi
jaan het
volk verpligtzl
jn, voorde handhaving der vri
jlzeden en voorregten,dnorden Koning,
als Heer der Nederlanden, plegtig bezworen, zorg te dragen; en hoe vele rampen deze

gewesten,inzonderheidonderhetschrikbewinddesHertogsvanAlba,verduurdhebben.Ii
j
naoesten derhalve hunne pogingen mct dievan Ilolland vereenigen. om dezendwingeland

te verdri
jven,hetgeen nietonmogeli
jk z0u zi
jn,indien slechtsalle gewesten eendragtig
te zamen werkten; immers had de ondervinding geleerd,datALBA,ondanks alzi
jne
magt, niet in staat was het kleine Ilblland en Zeeland te bedwingen. ))Indien de

staten,', zeiden zi
j, ))in plaats van aan den Hertog jaarli
jkstwee millioen te bewilligen ten verderve en ondergang van het dierbaar Yaderland, sleclztsde helft,ja een
vierde dergeëischte som eensvooralti
jd wilden afstaan,om daarmede hetLand teverdedigen, de vreemde onderdrukkers te verjagen, en rust en vrede in den Lande te
llerstellen, waardoor het weder tot zi
jn vorige welvaart zou geraken, dan zou mcn
den Koning, hun Heer, nietalleen eene veeluitstekender dienstbewjzen, maar ook
bi
jalle Protestanten en de Yolken in hetalgemeen, eenen onvergankeli
jken roem oogsten (1).',
Ol'
n denzelfden ti
jd verscheen in naam des Prinsen van oranje, der Staten
van Ilblland en Zeelaltd, en van alle getrouwe Onderzaten der Nederlanden, die

zich doordesHertogen van Alba's dwingelandt
j en geweld tegen alle regtverdrulkten
verlrolgd vinden, een uitvoerïg en uiterst belangrjk geschrift aan den Koning in
het licht. ALBA's geweldenari
j wordt daarin met levendige lkleuren afgemaald. Niet
legen den Koning, wien men alle trouw en gehoorzaamheid betuigt, maar tegen

(1)son,Ilist.d.Nederl. oorl.D.1.B.Vl.bl.459- 4:4. De briefwasvan den 12dcn van
llerfstmaand. onder stond geschreven : ))uwe goedwillige vrienden en medebroeders, de llidderyclzap,Edelen cn steden van Ilolland,vcrtcgcnwaordig
.endc de Staten des Lands-''
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1568- den Hertog, welke den naam en het gezag des Konings misbruiltte, had men de
1576
,, d
wapenen opgevat, ))om ons, us eindigt het vertoog, ))onze vrouwen en kin-

deren,0nsgoed en bloed,van zi
jne en zi
jnerdienaren bloedtlorstigehanden teverlossen, of, zoo hi
j onste magtig is, liever een eerli
jken dood te sterven en een loFeli
jken roem onzen nakomelingen achter te laten, dan onzen hals onder zullk eenen

dwingeland te buigen en ons lieve Vaderland in zulk eene slasrerni
j te laten ltomen,waardoor wi
j niet alleen in geen Land het aangezigt met eere zouden durven toonen, maar o0k de dienst van Uwe Xajesteit en de geheele welvaart des
Lands vemvaarloozen. Al de steden te zamen en elk in het bi
jznnder laebben
besloten, de eene voor en de andere na, alle beleg, zoo 't nood is, af te wachten en hetuiterste te wagen; zelfs den grootsten nootl en kommer teverduren,metverlies ook van goed en bloed; ja, veeleer den brand in hare eigene huizen te steken,

dan ziclz onder het geweld van dezen dwingeland te begevcn. lmmerszi
jn wi
j ten
vdle verzelterd, dat bi
j zulk een wreeden Tiran, die ons eerti
jdsz0o gruwzaam bedreigd,meermalen misleid,en zi
jne beloften en eeden a1smetvoeten vertreden heeft,
genade noch barmhartigheid te wachten is; want lli
j zou lieverde beken en stroomen met ons bloed verwen, en alle boomen en galgen, die in hetLand zi
jn, met
onze ligchamen behangen, dan zi
jn bloedgiefigen moed niet aan ons te koelen.
Daarom vallen wi
j Uwe Koninkli
jlte Xajesteit te voet en bidden U in den name
Gods,die Uwer Xajesteit de kroon op llet htlofd en den schepter in de hand gegeven heeft, wil toch eenmaal onze zalten aanzien; wil Uwe ooren neigen tot onze

billi
jlte en bewegeli
jke klagten. W i
l'verzoelten van Uwe gelzoorzaamheid niet ontslagen te worden, maar dat onze consciëntiën voer God den Heeremogen vri
j bli
jven, wi
j Zi
jn Heilig W oord hooren en navolgen, om den Alleroppersten Regter ten
jongsten dage rekenschap van onze zielen te kunnen geven. Opdat wi
j zulksmogen
verwerven,zoo wil toch ons arme Vaderland, hetwelk tot Uwer Xajesteit getrouwe
dienst alti
jd bereip en willig geweest is en nog is, eenmaal ontslaan van het jult
der vreemdelingen en der Spaansche kri
jgslietlen, latende hetLand genieten alzulke
voorregten,vri
jheden en herkomsten, als Pwe Xajesteit, de Keizer,Uw vader, en
al Uwe voorzaten plegtig bezworen hebben. Zoo willen wi
j niet alleen de wapenen
nederleggen op Uwer Xajesteits bevel, maar ons zelve met hetgeen wi
j in de
wereld hebben, te wateren te lande laten gebruiken, waartoe Gi
j ons zultwillen
schikken; en bopen, dat Uwe Xajesteitmetde daad bevinden zal, datwi
j geenszins
ontaard of verbasterd zt
jn, maar veeleer alonze voorvaderen in getrouwheid en gewillige gedienstigheid jegens Uwe Xajesteit willen te boven gaan; hetgeen wi
j hiermede
Uwe Xajesteit voor God Almagtig beloven en zweren,wenschende,tlatGod onzezielen
alzoo genadig zi
j, a1swi
j ditvan ganscher harte meenen.W i
j begeeren,datdeze onze
verklaring en eed bi
j alle Koningen, Yorsten en Staten verkondigd worde, opdatellt
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wete, dat w1
)' onzen Koning geenszins weerspannia zi
jn, hetgeen wi
j ook van onze1568-

.
vnorvaderen nooit geleerd hebben,maar dat wi
J alleen uit nood,die ons op het uiter- 1576

ste drukte, gedwongen zi
jn geworden, de wapenen tegen de vi
janden en misbruikers van 'sKonings naam op te vatten. Daarom bidden wi
j alle Christen Vorsten,
dat zij zich met een christeli
jk medéli
jdcn over onzen neod en jammer laten bewegen; en nademaal wi
j beducht zi
jn, dat dit geschrift evenzeer onderdrukt en

.

achtergehouden zal worden, als al de voorgaande, zoodat het in handen van onzen

Koning niet zal ltomen, dat zj doch gelieven, het Zjner Xajesteit te doen geworden,opdatonsregteenmaalaan hetliclltkome,en Zi
jne Xajesteit van zoo veel onschuldig bloed, a1s doir de dwingelandi
j van ALBA vergoten wordt, voor God Almagtig moge onschuldig gehouden worden. Datwillen wi
j aan allen en eeniegeli
jk,
met ootmoedige gebeden aan God Almagtig voor hun voorspoed en welvaart te allen

tl
jde,in alle onderdanigheid verdienen (1).''
Terwi
jl eenigen beweren, dat dit geschrift weinig of geene uitwerking gehad
heeft (2),meenen anderen,dat het de terugroeping van ALBA bewerkt,ten minste
verhaastzalhebben (5). zekeris,datdeHertog reedssindsvierjaren onophoudeli
j
'k
en ernstig, uit hoofde zt
jner verzwakte gezondheid, om een opvolger in hetbestuur
der Nederlanden had aangehouden,waarop eerst de Hertog van Medina celi, toen no>
LUIS DE REQUESENS Y DE CUM GA daartoe benoemd waren, de komst van welken

laatste AI-BX met verlangen te gemoet zag (4). Rzovzszls,KommandeurderOrde
van sT.zAx van slaltlta, gewoonli
jk de Groot-Kommandeur van Kastiliè'genoemd,WaS
Landvoogd van Milaan, toen de Koning tegen het einde van Louwmaand des vorigen

jaars hem verwittigde, ))dat de staat van zaken in de Nederlanden hem de hoogste
bezorgdheid inboezemde en hi
j, zoopel tot verligting zi
jns gewetens,a1stotbehoud
dezer gewesten, zich verpligt vond beslissende maatregelen te nemen, om er de rust

te herstellen; dat de uitslag dezer maatregelen voornameli
jk zou afhangen s'an het
beleid, den i
jver en de zorgen desgenen, aan wien hi
j de uitvoering daarvan zaltoehee
vertrouwen;dathi
j deoogen op ItyrovzsExs geworpen ft ))voor degrootsteenbelangri
jkste zaak,die hi
j nog immer gehad had en ooitzou hebben,''en besloten had, dat
(1)soR,Ilist.d.Nederl.0nrl.D.1.B.VI.bl.464-472. Ditgeschriftzalnietvpt;rdehellk
van W i
jnmaand in hetlichtverschenen zi
jn. AlthansdePrinsschrijftdcn twecden diermaand
aan zi
jne broeders,dathi
j binllen korteen gescllrift aan den Koning epenli
jk zaluitgeven.
Archives de la Jfcft
spn d'orange,'
ï.lY.p.215.

(2)wAGExAAa,D.YI.b1.453.
(3)xstq'
r,opcr'tregtpzzlFlslpsafte7065-:4,Bi
jl.bl.52.
(4)Zielliervoor,b1.149,191,323. correspondaneedepulslpp:11,T.Il.p.714.

a
-5
3
,8

ALGEX EEN E G ESCHIEDENIS

1568- de Groot-Kommandeur zich naar de Nedevlanden zou begeven, om er te handelen in
1576 den zin der herjgtschriften
(instructiën),welkehj hem zalgeven,en zich methetal-

gemeen bestuur belasten, terstond na hetvertrek desHertogsvan Alba, wien hi
j zi
jn,
ontslag niet langer had kunnen weigeren (1).
''
W einig minder dan in de Nederlanden, was Ax,BA's bewindvoering in buitscltland
ïehaat. Onbeschroo
md verklaarde om dezen ti
jd zouwx cAszxla, zoon van den Paltz.

graaf I'R>ZIIERIK III, die metden Prins van orqnje in verbond was, in een briefaan
den Keizer,dathi
j en zi
jn broeder CHRISTOFFEL onlangs vi
jftien wagensmetbuskruid
voorALBA bestemd, enwaarschi
jnli
jk doorden Keizerzelven afgezontlen,op deheide
bj Spievs in de luchthadden laten vliegen, om den Hertog,wellte alseen Tiran in
de Nederlanden woedde, het handelsverkeer met buitscltland stremde en van ouds een
verbitterde vt
jand desDuitschen vollks, vooral der Protestanten, geweest was, afbreuk
te doen,daardoor tevens het vergieten van nog naeer bloed in de Jfc#cr/czl#c4 te voorltomen ,en het werlt des vredes te bevorderen, waaraan de Keizer, zoo wel a1sdeKo-

ning van Spanje, toch zoo i
jverig arbeidde (2). Inmiddels werden in Madrid de
aanstellings- en lastbrieven des nieuwen Landvoogds opgesteld, wiens karakter en hoe-

danigheden door IloppERrs,in een schri
jven aan den Grimerder Staten van Brabandx
ten hoogstegeprezen werden,onalaetvolk gunstig voorhem te stemmen (5). En indedaad, de staats- en kri
jgsmansbekwaamlleden van REovEsElsschenen hem uitmuntend geschilkt te malten, om te herstellen wat doodstraFen en moorden omvergeworpen

hadden. Hj had veel bi
jgedragen tot den goeden uitslag van den strl
jtlbi
j Lepanto,
en zich door beleid en geestltrachtin hetbewind overLombardijeoladerscheiden (1).
1av.Xetde grootste eerbewi
jzingen van AI-BA en onder hetvreugdegejuich desvollks, werd
Sl
1a5g7tm.
3 hj. te pt-usset ontvangen. Terstond zond hi
.
j zi
jne aanstellingsbrieven aan de Staten
der onderscheidene gewesten en voegde er een schri
jven bi
j, waarin hi
j zi
jnù
achting voor hen en zi
jne zucht voor 'sLands welvaart op laet breedste te ltennen
gaf (5). Den twecden dag na zi
jne aanltomst verzocht hem de Hertog van Alba
op het dringendste, onmiddelli
jk laet bewind te aanvaarden,waar REovEsExseenige
(1)correspondancedePIIILIPPE11,T.II.p.308,309. Vgl.MnsoocE,Ilist.d.1.g. deFl. Liv.
X.p.239 verso.

(2)hrehives de la *cf,
O4 d'orange,T.1V.p.223. :0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.Yl.
b1.472. v.METEREN,Ilist. d.Ad#6'
r!. 00rl.B.lV.bl.93.

(3)VIGLIIEpist.Seleet.p.399. :0R,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.Y1l.p.478.
(4)v.METEREX,Ilist.d.skderl.Oorl.B.1V.bl.93 verso.xlExoocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.tiv.X.
p.240 verso 241. cnoEx v.pmssTEnElt,in de hrcltives de la Jftzïdpn d'orange,T.lV.p.259.

(5)n0n)Ilist.d.Nederl.0pr!.D..
l.B.Yll.bl.477,478.IIOOF4,Nederl.#î
',
s/.B.Ylll.bl.3,11.
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swarigheid in maakte. Eindeli
jk echterlegdehi
jin tegenwoordigheidvan Az
kRsclzo'
r,15
16
58
76
BAItLAVXOwT en vzgLlrs, leden van den Raad van State, in handen van Arsk, a1s ztlv.
vertegenwoordiger des Konings, den eed af, zwerende, )de Nederlanden in naam tlesSlagtm.

Konings,alsueer dezer gewesten,goed en getrouwelgk te zullen regeren,bi
jhetuei1ig Roomsch-Katholi
jk geloof te bewaren, naar regt te besturen, tegen alle binnenen buitenlandsch geweld en aanvallen te verdedigen, en voortszich naar zi
jn lasten
berigtschrifttegedragen (1).,, Den vorigen dag lzad ALBA,bi
j eeneopenlijlteaanschrijving, den Staten van zi
jn aanstaand vertrek lkennis gegevenjen datltEorEsEws in zi
jne
plaats zou treden; waarop de nieuwe Landvoogd, insgeli
jksbi
j een open brief, hunne
medewerlting ter bevordering van 'svolltswelvaart had ingeroepen (C). Vxorxvsvem
moedde, dat (le Hertog van dag tot dag hetoverdragen derlandvoogdi
j verschuiven,
en met azorEsExs evenzooa1smetxEolxA cEx.lhandelen zou. Ook betuigdehi
j,dat

1,v3

ALBAy tot geen gering misnoegen van ztEovEsExs, tot ver in MFintermaand te Brussel
vertoefde en in dien tusschenti
jtlverscheiden openstaande ambten uitdeelde, waarbi
j hi
j

niet verzuimde, de dagteeltening der brieven van aanstelling op eenigen ti
jd vôôrde
overdragt zjner 11'aardigheid te stellen (5). REovrsExs schreefaan den Koning, dat wj
5 yY,'
.
de Hertog hem steedszecr hoFeli
jlt en metveelonderscheiding behandelde. ))lk had tcrm.
gewenscht,,'vervolgde hi
j, ))eerstna zi
jn vertrek hetbestuurvan zaken op mi
j te nemen, niet alleen dewi
jl ditovereenk-omstig ismet hetbevelvan Uwe Xajesteit, maar
o0k omdat ik oordeelde, dit uit achting voor zi
jn persoon verschuldigd te zi
jn.
Xaar sinds den eersten dag mi
jner aankomstdrong hi
j er op aan, datik hetbewind
zou aanvaarden, daartoe vele redenen bi
jbrengcnde en mi
j den briefvan Uwe Xajesteit
toonende, in wellten hem wordtvoergeschreven, aan mi
j dadeli
jk de landvoogdi
j over
tedragen (4). Hi
jvoegdeerbi
j,datdedienstvan Uwe Xajcsteitzull
tswezenli
jkvorderde,daar lli
j zich nietop eensalle zaken konde herinneren,welke hi
j mi
jhadmede
'

te deelen ,maar zich die zou herinneren ,naar mate de gevallen zich opdeden; dathet

van grootbelang was,datilt eenige dagen regeerde,terwi
jlhi
j zich hierbevond,daar
ik dan aan hem die twi
jfelingen, wellte mi
j voorden geestkwamen, ltonde medetleelen,en hi
j beter in staatzou zi
jn,ze op te lossen. Hi
j verzekerde,dathi
'
i
#velezalten
voormi
j bewaard had, maar deze thanswilde noch konde aftloen; dathet gebrek aan
(1)CorrespondancedePlllLlppE 11,T.l1.p.431,433,436. vIGLIIComment.p.318.
(2)CorrespondaneedeplllslppE 11,T.lI.p.714-716.
(3)vlGsllEpist.ad.uoppsnvx,p.779,782.
(4)In een briefvan den 13denvan W îjnmaandhad echterdeKoningaanAJUBAgeschreven,dl
't
hi
jaan nEotœsExsdenoodigeinstructiën Lad gezonden,opdatdezehetbewind kondeaanvaarden,
wanneer de ffcrfpp hem dit pJ?
'!#c overdragen. zie covrespondance de pHlLlppE 11 T.ll.p.414.
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168
57-6- geld drukkend was, en ik mi
j met de middelen moest bezig houden, om daarin te'
voorwien, want de kooplieden nocll de Staten wilden langer met hem onderhandelen;

eindeli
jlt moest h1
j wel, wegens hetmalten dertoebereidselen voorzi
jn vertrek,zich
eenige dagen aan de openbare zaken onttrekken, zonder nog te spreken van zijne geznndheid,welke hem niet veroorloofde, zich er mede bezig te houden. Ondanks'
dit
alles, heb ik zoolang tegenstand geboden a1s ik konde,. zoo wel uit vele redenen van

hoog belang, als uit achting, gelt
jk ik reedsgezegd heb, voorzulk een aanzienlt
jk
Personaadje. Ik wist,onder anderen,dathetvolk veranderingen in hetbestuurbegeert,
en hoe m en vreest, dat dit niet geschieden zal. Ofschoon ik overtuigd ben, dat de
Hertog de raan eweestis,wel
ke der dienstvan God en UwerXajesteitvoegde, en ik

mi
j voorstel, zi
jne schreden, zoo veelmogeli
jk, tevolgen,ishetecllternoodig, dat
het volk overtuigd worde, dat men eenen anderen weg zalbewandelen. Xaarindienik

regeer,terwi
jlde Hertog zich hier bevindt,ishetklaar,dat ik geene anderebesluiten
kan nemen dan die hi
j za1 goedkeuren, en ik moet hem eeren en achln,zoo als
billi
jk is. W anneerhi
j vertrokken is, zalik hetmisschien noodig oortleelen,in alles
zi
jnen raad te volgen, a1s die eens mans van beleid en ondervinding; maar dan
zal dit op eene wi
jze kunnen geschieden, dathetderbevolking dezer gewesten voorkomt, a1s handelde ik uit eigen beweging, en zj zaler zich minderdoor gekwetst
gevoelen,dan wanneerzulksthansgebeurde,wantnu zou zi
j gelooven,dataldebevelen door hem voorgeschreven waren, en dat Uwe Xajesteitmi
j gelasthad, hem te
gehoorzamen. Al het volk, en Uwe Xajesteit weet, hoe ligtgelnovig het is, houdt
zich overtuigd, dat de Hertog niet vertrekken zal, en de leden van den Raad van

State,noch de andere Staatsdienaars durven vri
jbun gevoelen in zi
jnetegenwoordigheid uiten. Evenzoo.moet het met de kooplieden gesteld zi
jn, die vreezen, dat zi
j
door verspieders omringd worden, ziende da@ de Hertog en ik, zi
jne dienaren en 'de
mi
jne zoo eenstemmig zi
jn en allein hetzelfde huishun verbli
jfhouden. Enofschoonik
genegen ben, alti
jd meer vertrouwen te stellen in hetgeen de Hertog mj gezegd heeft
en nog zeggen za1, dan in de woorden van anderen , moet ik echter allen hooren en

vri
j laten spreken; men moetook uiterli
jk toonen,aan de redenen van eenigen geloof
te hechten (1).'' Naar het verhaalvan vloLlus,trachtte ALBA zi
jn opvolgeroverte
halen ,denzelfden weg te betreden ,dien men tot nu toe gevolgd had, en schetstehenl
'sKonings ambtenaren in #c Nederlanden deels a1s onbekwame, deels als ontrouwe die-

naars,en hetvolk als Ketters ofweerspannigen af,wier haathi
j,ten onregte,opziclt
had geladen, dewi
jl hi
j, om de groote gebreken in de regtsbedeeling ingeslopen te
herstellen en waartoe hl
j de Nederlandsche Regters nietin staatachtte,zich van Span(1)Corresponiancedepllltlppu 11,T.l1.p.433,434.

D ES YADERLAND S.
8-jaardtn bediend had. Voorts poogde h1
j hem diets te maken, dat alde Staten in156
1576

de opbrengst van den Tienden Penning bewilligd hadden , waaruit volgde, dat niet
hi
, maar de Staten zelve de schuld waren van de beroeringen hierûitontstaan; en
-j
om te beletten, dat xyror>:s>rxs van andere kanten beter wierd ingelicht, zorgde men,

dat hi
j gedurig omringd wasvan noN >'REOERIK,vAhtus,RobA,ALzvhwoz en andere
handlangers van den Hertog (1). ALBA zalechterdewaarheid nietbeleedigd hebben
toen hi
j verklaarde, dat het vervangen van Nederlandsche Regters doorSpanjaarden,
ivolks misnoegen tegen hem in hooge mate lzad opgewekt. Hoezeer dit zelfsden meest

Spaanschgezinden Nederlandersgegriefd had,bll
jktuit hetgeestig schrjven van uolypzhl7s aan vlolulrs,welke hem hierovergeklaagd had: ))ln antwoord op hetgeen gi
j mij
meldt nopens hetaanslellen van Spaansche en Italiaanscheregtsgeleerden en raadsledenin

de Ac#crJJzl#c'z, moetgt
j weten, datditnietzonderreden geschiedt. lmmers,geli
jk
de natuur zelve de magtigeren over de zwakkeren laatheerschen,zoo a1
smenbi
jAaxsToTzxzzs vintlt, ishetin elk opzigtgevoegeli
jlt, datover ons, barbaarsche en onkundige lieden en gewoon aan onbeschaafde wetten, zoodanige nieuwe W etgevers gesteld
worden, die, onder eene zacbtere lucht geboren, op de allerwellevendste, allerhoFe-

li
jkste en allergeleerdste wi
jze zi
jn opgevoed, en welke, om regten en wetten te kennen, noch Grieksch, noch Lati
jn, noch wi
jsbegeerte, noch iets van dien aard noodig
hebben, maar op de scholen hunne meestersdezelfde taalhoorden spreken, die zi
j in
de wieg reeds van hunne minnen leertlen. Ook dienen hun de lessen van zulke meesters, hun geheel leven door, tot de allergenoegzaamste wetten, zonder dat het er op

aanltomt, of zi
jjuistde Kerkell
jke ofRomeinsche verstaan. En om zeker te zi
jn,dat
alti
jd de beste van deze lieden naar de Nedevlanden vertrekken,heeftmen erzulketoe
geltozen,die voorheen uitden Raad gezetzi
jn,hetgeen gi
j weet,datslechtsdenbesten
en heiligsten mannen tebeurtvalt(;).''
De ongunstige toestand van &LBA's gezondheid, die derwi
jze was ondermi
jnd,dathi
j
niet op zi
jne beenen staan konde (5),vertraagdezi
jn vertrek uitdeNedevlanden tot
den achttienden van W intermaand. Verzeld door nox >R>:I,EZAIK ,die evenzeer naar het

ligchaam leed alsllt
j (1),en onderbedekking van vijfltornetten ruiterl
j,trok hi
jdoor
Letkaringen, Wptlrppzltffl, Savojje en Lombardkje naar Gettua, en van daar over zee

naarSpanje. Xen verhaalt,dathi
%
i
#'op reisaan GraafrobEwlzK voltfflzlùdfef?l,oRAx(1)vloslvs,comment.p.317.
(2)Hoppxm,Epist.p.254,255. vlctll,Epist.p.544,557.
(3)Zie zl'n brief aan den Koning van den zesden van W inerm aand in de Correspondalzce #t?
pulslppz 11,T.ll.p.436.

(4)CorrespondancedepulslppE11,T.lI.p.430.
4:+
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15
16
8- zEs oom van meederszi
jde en die, naarhetschi
jnt,de zaak derNederlqnden min of
576
meerbegunstigd had,verklaarze,datop zjnbevelaldaarachttien duizendzeshonderd
menschen door beulshanden waren omgeltomen. VkROAS, welke bt
j ditgesprek tegenwoordig was, zou deonbeschaam'
dheid gehad hebben erb1
jtevoegen,))datdeze gewesten tloor te groote zachtmoedigheid verloren gingen (1).'' ln Spanje werd ALBA
geenszins vriendelj
ik ontvangen. HetHof,waar hi
j eene magtige tegenparti
j llad,weet
aan zi
jn bestuur en aan hetnietnakomen van sommige bevelen desKonings, de verliezen in deNedevlanden. Toen hi
j den eersten van Grasmaand Vi
jftien honderd vier
en zeventig op zes mi
jlen Madrid genaderd was., kwam er onverwachtslast,dat nox
&'lt>;nzalK nietten Hove mogtverschi
jnen, en BE v-katuszich vl
jfmi
jlen van daarhad
te onthouden. ALBA zelf, door den Koning zeer koel ontvangen, vertrok weldra ge-

heel teleurgesteld naar zi
jne stad Alba. Daar er ondertusschen verscheidene nieuwe
klagten tegen zi
jn bewindwaren ingekomen,werd deBisschop van Cordia,zi
jn tegenstrever,door vzlzxps ontboden, om 'sHertogs daden naauwkeurig te onderzoeken (2).
De Fransche gvzantaan hetHof van Spanje daarentegen meldtzi
jnenVorst,datlqxzlpsx
bi
j het eerste gehoor,den Hertog omarmdeLluiAprftlles&rc.
sau cpf);en hi
jvoegt
erbi
j:))men zegt,datde.Koning zich uiterli
jk zeerontevreden opALBA zalaanstelleu
en afkeuren,wathi
j in de Nederlanden verrigtheeft. Xaar ik weetvan goederhand,,
dat ditslechts ggschiedt, om den Nederlanders genoegen en tevens te kennen te geveny
dat het nimmer 'sKonings wil geweest is, dat de Hertog hen euvel zou behandelen.

Xen verzekertmi
j, dat ditde weg is, om de gemoederen in die gewesten te bevredigen en te stillen (5)', ALBA echter, en welom hetuithuweli
jken van zi
jn zoon nox
VIt>:IIERIK, wien de Koning eene andere gemalin hadtoegedacht, vielin ongenadeen werd.
te Uzeda in hechtenis. gezet, tothi
j, om Portugalvoor rzxulpsin bezitte nemen, ge-

slaaktwerd. Hi
j overleed kortdaarna in vier en zeventigjarigen oudertlom ophetpalbis
teLissabon in Yi
jftien honderd twee en tachtig,enwasspoedigaanhetHofvergeten(4).
Naarluid van zi
jn biechtvader,verklaarde hi
jop zi
jn sterfbed,))datzjn geweten hem
nietverweet,ooiteen druppelbloedstegen zi
jn geweln aanvergotentehebben;dath%

(1)BoR,Ilist.d.Nederl.0orl.D.1.B.VI.b1.474. v.MsTsnEx,Kist.d.Nederl.00rl.B.lV.
b1.94. v.aEvo,Nederl.Gc,
çcA.B.1.bl.10. :luxp'
r,#9f.d.A:/:9.1.bl.546.

.

(2)HOPPERIEpist.p.387,388,394. ArchivesdelaJfcïl'
pn d'orange,T.15/.p.360,W1.
(3)Arcltivesdely Maisolt#'orange,T.IY.p.361.

(4)lmAsT0x=, oeuvres,T.Y.p.82. STRADA, de #t#/p Belg.Lib.VII.p.450- 452. ASTORGA
Levon v.AIZBA,D.lI.bl.427- 500. v.AAUMER,
IGesclt.Ftfrppc',
ç,B.111.S.166- 170.
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ditin deNederlanden geplengd had,wasomdatzi
jkettersen oproerlingen waren(1).''11
55
67
86
Waar de getuigenis van een anderSpaansch geesteljke,moethi
j zich, integendeel,
daaroverzeerbezwaard gevoeld hebben (:).
Het is aan een redel
i
jken twi
jfelmeeronderworpen, datALBA,in zi
jn bestuurover
deNederlanden,geheelnaardeinzigten van >qxz
ll'sgehandeld heeft en zi
jnen lastniet
te buiten gegaan is. lmmers betuigthem de Koning zi
jn opregten dank voorzi
jne
D windvoering en verzekert hem , ))zi
jne werkzaamheden en groote diensten te allen
ti
jde naar waarde te zullen gedenken (5).'' En in den lastbrief van azovzsxws verklaart hj openli
jk, ))dat, tot zI
jne prpp/: tevredenlteid, de Hertog van Alba zich
uitnemend verstandig en deugdzaam van zi
jn pligt gekweten heeft($.,, ()p rlLlps
rust derhalve de verantwoordeli
jkheid, dat ALBA, de slaafsche uitvoerder zi
jner bevelen, deze bloel
jende gewesten binnen het korte ti
jdverloop van zesjaren tothetbeklagenswaardigste Land van Euvopa emaakt heeft. Bi
jzi
jnekomstwaren zi
j,althans
schi
jnbaar, in rust en vrede; bi
j zi
jn vertrek in vollen opstand en in een kri
jg, die
v
e
r
s
l
o
nd.
Spanje's schatten en legerbenden
Hi
j was de ))geesel der Nedevlanden,''
xnaar zi
j daarentegen waren het graf van zi
jn roem geweest. Zi
jn groote naam als
Veldheer was,vooralin de laatste ti
jden,aanmerkeli
jk gedaald,daar hi
j noch geweten had de krjgstucht te onderhouden, noch, ondanks de strl
jdkrachten over
welke hi
j beschikken konde, twee kleine landschappen te bedwingen; en op zi
jne
eer was een onuitwisclzbare smet geworpen, sinds ht
j zich alsbankroetieruitdznstevdam hadweggemaakt. De krjgsmagt,welke hi
j aan Rzor>rsylxsoverdroeg,bestond
uit vier en vi
jftig duizend vjfhonderd man voetvolk, behalve nog drie duizend man
in de grensvestingen, en vier duizend zeven honderd tachtig ruiters (5). Xaardeze
manschappen waren, even als de landsambtenaren, sedert geruimen tjd nietbetaald;
en de schatkist was derwi
jze uitgeput, dat vzGuvs aan HoppERvs schreef, ))niet te
weten, uit welke middelen de wedde des Landvoogtls.moestbestreden worden (6).,,
(1)ArchivesdelaJfcgp4 d'orange,T.ll.p.262.
(2)BRASTOME,oeuvres,%.V.p.83'
.
(3)correspondance depHlslppzII,T.lI.p.414.
(4)correspondanee#&pHlsn'pz 11,T.lI.p.710.
(5)Correspondance de pllltlppz 11,T.lI.p.437. Uitdeopgavealdaarblijkt,datde Spaan:cAe vaandels uit honderd, de W aalsche uit twee honderd, en de Dtzitsche uit drie honderd man

vetvolk,en de vaandels ruiterj'
.itbjnahonderd veertigman bestonden,wanneerzi
jvoltallig
W aren.

(6)vlusu Epint.p.773.
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1568- RxovssExs zelf getuigde kortna zi
jne aankomst, ))dat men groote sommen schuldig
1576 was, maar geen reaal in kas had en ook nietwist, hoe dien te beltomen, of in de

gewone uitgaven te voorzien (1).', En echter moesten tusschen de vi
jf en zesmillioen guldens achterstallige soldt
j aangezuiverd worden; maandeli
jks werden zesmaal
honderd duizend kroonen tot onderhoud van land- en zeemagt gevorderd, en daaren-

boven moesten nog de vestingwerken,wellte ALBA deerlt
jk had laten vervallen,hersteld
worden. REovEszxs verklaarde, dathi
j met smartop nieuwe oflersmoestaandringen,
daar l1l
j wist, datelke kroon, door de Koninkli
jke schatkistverstreltt,erverscheidene
andere kostte vöör hi
j in handen dersoldaten geraakte (2). lmmerssleepten nietalleen het overmaken van geld uitSpanje, en llet vervoer daarvan naar Ilblland en de

w

bezettingen der steden, veel kosten na zich, maar ook deBevelhebbers, Onderbevelhebbers,en de Ambtenaren bi
j de schatltist stalen zooveel zi
jkonden. ))Dit,even als
30v. de ongeregeldheden der soldaten, moet men het nlinst aan -&.xzBA wi
jten,'' zegtaxorz-

W
in-BENS.
term

jn hetovermi
jdeli
jlk gevolg van de burgerbèrlogen,van de gesteldheid des
))zi
J'zi
1573 Lands, en van den aard des opstands, die er ontstaan is en nog voortduurt-'' Te ver.

geefs beproefde hi
j eenigen onderstand in geld van de Staten te erlangen, daar zi
j op
'
eene geheele afschaë.ng van den Tienden Penning aandrongen. ))Zi
j zi
jn zoo eenstemmig in dit opzigt,''schreefhi
j den Koning,))datonder degenen,welke Uwe Xajesteithetbestgediend hebben,er niet een is,die er niet even zoo over denkta1sde
oproerlingen; de Raadsheeren en de Staatstlienaars zel
fs,van welke ik mi
j indezezaak
moet bedienen, toonen zich het hardnekkigst (son lpt
s que estan zrlc.
y #t/rp.
s). lk
ben dus van gevoelen, dat Uwe Xajesteit voor alti
jd den Tienden Penning afschaFe,
opdat de Staten in de twee millioen gulden 'sjaars, voor zulk een langen ti
jd wls
mogelt
jk, bewilligen. W atmi
j totdien raad aandri
jft, isde overtuiging, dat Uwe
Xajesteiter met dien Tienden Penning nooitzaluitkomen,welke de hoofdoorzaak van
deh tweedèn opstand geweestis. W antindedaad,ofschoon de Prins vvn oranje,sinds
de eerstebewegingen,tallooze zendelingen (emissarios)in hetLand had,vond hi
j er
evenwel geene aanhangers (adl
terentes)zoo lang men den Tienden Penning nietinvorderde, maar sedert heefthi
j er eene menigte gekregen, zoo alsUwe Xajesteitbewust
'

,

is. Om een voorbeeld van de gemoedsstemming te dezen aanzien te geven,heeftmen

mi
j verzekerd, dat vele der voornaamste Staatsdienaars van Uwe Xajesteitalhier, en
van diegenen, welke aan het hoofd derkri
jgsbenden staan, zich nietontzien hebben
tot Spanjaarden te zeggen: )))W aarom zouden wi
j heteinde van dezen oorlog wen(1)ccrespondannedepHlslpps 11,T.ll.p.434.
(2)Cadaescudodelosquedealllseproveen lecuestan éV.3l.muchos,antesquelleguen1
manosde los soldados. correspoltdance de plllslppn 11,T.ll.p.457.
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schen , daar gi
j dien slechts verlangt, om den Tienden Penning in te vorderen en an-156&. ,,,,
.
w at dcn eer- 1576
dere zaken uit te voeren,die onzen ondergang zullen voltooi
len. ....
sten afkoop van den Tienden Penning betreft, eene som van twee millioen guldens

is niet kwaad, zelfs wanneer zi
j nietvoor alti
jd werd ingewilligd. omdatmen bi
j ti
jd
ea gelegenheid die hooger zal kunnen opvoeren, ofschoon ook de Tiende Penning

afgeschaftbli
jft; en,indedaad,nooitheeftmen in ditLand een onderstand (subsidie),
zelfs vri
jwillig, toegestemd, die laterisverminderd geworden. De lieden hier begri
jpen ditzeerwel; slechtswillen zi
jhetvoorregtnietverliezen,datmen hun alti
jd op
nieuw moet vragen;en zoolang Uwe XajesteitHeer van deze gewesten bli
jft,zullen zi
j
U nooiteene geringere bede inwilligen dan die is, over welke men nu voor velejaren zalovereengekomen zi
jn. De omstandigheden vorderen, dat men in deze zaak
bedaard te werk ga; en intlien Uwe Xajesteitde sommen nagaat, welke de oorlog t0t
nu toe gekost heeft,zultGi
j zien,h0e duur laet doordrl
jven van den Tienden Penning

.

is .
te staan geltomen; en ik ben overtuigd, dat zoo lang men het volk in dit punt en
ten opzigte der algemeene vergiFenis niet bevredigd heeft, de oorlog nooitzaleindigen.
In waarheid, zou ik er zelfs.niet voor durven instaan, dat deze twee middelen een

einde aan den kri
jg zullen maken, maar iltweet geene andere, die er ons hoop op
geven.- Onder de zesjaren,welke de Staten aangeboden hebben,behooren de twee
jaren van den eersten afkoop, die reeds aangezuiverd zi
jn, en vier andere,wellte met
den dertienden van Oogstmaand Vi
jftien honderd vi
jfen zeventig eindigen zullen; en
ofschoon er derhalve twee achterstallige jaren zi
jn, en daarenboven het ti
jdsverloop
van den dertienden van Oogstmaand totheden,zullen zi
j (lralen,zich daarvan teltwi
jten. Hetaanvankeli
jl
t weigeren van de sommen,welke zi
j hebbenvoorgesteld,heeft
het weder verkrjgen daarvan tegenwonrdlg zeer moei
jeli
jk gemaakt, daar de gewesten
door hetgeen zi
j sedert geleden hebben, door de inlegeringen en hetvernietigen van
den handel uitgeput zi
jn. De Staten zullen aanvoeren, dathethun onmogeli
jk isin
eens het acllterstallige te voldoen, te meer daar sinds twee ofdriejaren de Hertog in
Braband en Vlaanderen vele belastingen op hetgeslagt, den wi
jn,de gersten andere
l'
evensmiddelen heeft afgeschaft, die bestemd waren terbestrt
jding derbeden. 'sHertogs beweegreden was, dat het volk ,van dezen last ontheven,minder afkeer zou hebben van den Tienden Penning; maar tlzans, nu.men dezen nietmeer heft, veroorzaakt

dit afschaffen der belastingen een grootkwaad, dewi
jlde Staten der beide genoemde
gewesten voorgeven, dat hun hierdoor het middel ontnomen is de beden te voldoen.

Xen verzeltertmj,datmen in de andere landschappen totdatdoeleenige fondsen ter
zjde houdt; maarBraband en Vlaanderen zi
jn, zooalsUweXajesteitweet, devoornaamste,en heteerstgenoemde vooralschi
jntvreesseli
jk geleden te hebben. Uwer Xajcsteit moet ook hetverschilbekend zi
jn,welk tusschen de gewesten overde wl
jze
van het opbrengen der twee millioen bestaat, Vlaanderen en Braband willen , dat
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1568- men daartoe dq gemeene middelen bestede, hetgeen indedaad de meest evenredige
1576 .
.

Mr
jze zi
ln zou; de andere Staten (!aarentegen drjngen aan, dat de verdeeling dezer

som naar de oude hoofdlasten (quota's) geschietle,zoo dat men van alle kanten op
zwarigheden sluit.- Zi
j zullen waarsclli
jnlt
jk ook eiscllen, datmen van de twee millioen het aandeel van Ilolland, Zeeland en der andere oproerige oorden aftrekke,

hetwelk eene aanzienli
jke s0m zalbedragen.''- REouEsExsbrengtvervolgensdenKoning
onder het oog, dat de opbrengst der twee millioen en van den Honderdsten Penning

al eens aangenomen zi
jnde, de som , welke er van in de schatkist zallkomen, niet
groot za1zi
jn, wegensde aanwi
jzingen van betalirlg vooruit door den Hertog van Alba
en den Raad der Geldmidtlelen uitgegeven; en dewi
jler ook de gelden, door de gewesten aan de krijgsbenden verstreltt, en de opbrengsten van hen reeds gevorderd,
moeten afgetroltlten worden. - Onder andere aanwi
jzingen van den Hertog iser eene
aan het Spaansche voetvolk, van vi
jfmaalhonderd duizend kroonen,op hetonzekere
bedrag van den Honderdsten Penning,ter vervulling der belofte,hun bi
jzi
jnvertrekuit

Ilblland gedaan (1).
In een anderen brief van dezelfde dagteekcning handelt ltEprxsEws over hetverleenen
eener nieuwe algemeene vergif
lknis. ln weerwil der tegenovergestelde vertoogen van

&yzuA (2), had vzyuxps hiertoe besloten,a1szi
jndedit))hetlaatstegeneesmiddel,wellk
men den lkranke ter herstelling konde toedienen-'' Gaarne zou hi
j gezien hebben, dat
lt>roryrsExs metde openli
jke afltondiging daarvan zi
jn bestuur aanving, ))om de gemoederen der Nederlanders gerustte stellen en hunne harten te winnen;''maar dewi
jldeze
vergiFenis hare kracht en werlting zou verliezen, indien zi
j te onti
jde geschiedde,
was een afschriftaan ALBA gezonden, opdathi
e
n
Rx
ovxs
Exs
het
voo
r
a
f zouden inzien
j
en laten afkondigen, wanneerzi
jhetgepastoordeelden. In gevalzi
jereenigeveran-

dering in noodig keurden, moest hiervan terstond den Koning kennis gegeven, maai

hetstuk intusschen geheim gehouden worden (5). DeHertog en nox >'
R>:IIEIUK hadden, kortvöör llun vertrelt,zich volstrekteli
jk tegen hetverleenen van vergiFenisverlklaard,op gronfl, dat Vorsten haar nooit hunnen oproerigen onderdanen schonken , zoo
lang deze nog de wapenen in de hand, en zelfniet om genatle gesmeekt hadden; dat

de vergiFenis weinig vrucht beloofde, als men zich herinnerde wat dievan Vi
jftien
honderd zeventig en de bi
jzonderegenadebrieven gewrochthadden,welkeonlangsaande
oproerigesteden waren gezonden (1);datde godsdienstdeoorzaak van den opstandgex
(1)CorrespoltdallcedepHlslppr 11,T.Il.p.456-462.
(2)Ziehiervoor,b1.296.
(3)covrenpondancedeprllslppr11 T.ll.p.414,417.
(4)Ziehierveor,b1.296.
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weest was, en dat zno men aan de oproerlingen geene vri
jheid van geweten toestond,11
55
67
86
hetgeen men niet ltondetoestaan, zi
j zich nietzouden onderwerpen, terwi
jlmen hen
door eene genoegzame kri
jgsmagt daartoe onvoorwaardeli
jlt zou dwingen; dat het
'sKoningsmagtteboven ging in zaken van godsdienst te beslissen; datmcn daarenboven
door het verleenen eener algemeene vergiffenis, de steden, die onder het gezag des

Konings waren teruggebragt, op eene ongeli
jke wi
jze zou behandelen: eenige immers
waren door geweld van wapenen ingenomen; andere, buiten staat zich te verdedigen,

bi
j verdrag overgegaan; somlnige hadden zich, ofschoon zi
j weerstand ltonden bieden,
terstond overgegeven,ofde vi
jantlen binnengelaten,omdatzi
jnietandersdoenltanden,of
om Spaansche bezetting gevraagd, die haar echter niet kon gezonden worden; andere

eindeli
jk laadden de gezondene benden afgewezen en die van den Prinsopgenomen;
datbovendien,in geen geval,de misdri
jven,sindsden eersten opstand in Vi
jftien honderd zes en zestig gepleegd, in de algemeene vergiffenis mogten begrepen worden;

eindeli
jk,datmen,om aan deze bewegingen een einde te maken, alsheteenige middel zi
jne toevlugtt0tde wapenen moest nemen,en tot zi
j gestild waren, aan zachtmoedigheid, goedertierenheid noch genade gedacht worden. Vlorlvs, wiens gevoelen over deze zaal
t werd ingeroepen, verl
tlaarde zich , voor a1s nog, tegen eene alge-

meene, maar vnor eene bi
jzondere vergiffenis aan die oproerige steden, wellte onder
lzet gczag des Konings waren teruggebragt, opdat ditvoorbeeld andere zou aansporen ,
zich te onderwerpen. ALBA en Ityrov>rsyrxs beide geloofden, dat vzorlus niet rond voor

zi
jn gevoelen had durven uitlkomen,en dathi
j nietalleen dealgemeenevergiFenisgoedkeurde,maar zelfs een vergeli
jk (que se capitulace) met de oproerlingen wenschte.
W at ztyrocyzszxs zelven betreft, deze hield hetafkondigen van vergiffenis voor volstrelkt

noodzakeli
jk,en a1ste langreedsuitgestqld.Hetwas,naarzi
jnoordeel,niettwi
jfelachtig,
dat m en den weg des gewelds moestbewandelen, wanneer daardoor het gezag des Konings lkonde hersteld worden, maar de opstand had zoodanig in kracht gewonnen , dat

wanneer oolk deze noch van den kantvan buitscltland, noch van dien van Frankrijk

ondersteund werd,zoo alsechterte vreezen was, hetten uiterstemoei
jeli
jk zou zi
jn,
dien te dempen. De Koning had, wel is waar, nog vele goede onderdanen in de Sclanden,maar weinige,die niet misncegd waren, en niet alleen de algemeene vergiFe-

niswenschten,maar o0k hetherstelvan zaken zooals zi
j vöör de onlusten geweestwaren.;i
jbeltlaagden zich overden vergiffenisbriefvan Vi
jftien honderdzeventig,wegens
de talri
jlte uitzonderingen en beperltingen, en verklaarden, datde bi
jzondere genadebrieven des Hertogs niet waren aangenomen, omdat de lloofden der oproerlingen het
volk diets gemaaltt hadden, dat -&Iz
BA zi
jn woord nietzou houden.- Xen lton zeker-

li
jk nietvoorspellen, welken uitslag de afkondiging der algemeene vergiFenis zou hebben,maar,in elk geval,zou zi
j den staatvan zaken niet vcrergeren.- Devraag is,
ofde godsdienstaldan nietde oorzaak van den opstandgeweestis.ALBAeneenigezi
jner
11 DEEL. ö STrK,
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1568- afhangelingen beweerden heteerste,deinboorlingenen(
leoverigeSpanjaardenenltalianen
1576
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t

hetlaatste. ))W atmi
j betreft, zeg asvssssss,))ikziewel,datdegodsdienstaanvankelt
l'k was en nog de dri
jfveer is van den Prinsvan oranje en van vele der hoofden,
welke hem volgen; maargeloofniet, datzj denzelfden invloed op de massa desvolks
gehad heeft;ik geloof veeleer,datde nieuwe belastingen en deslechtehandelwi
jze
van hetkri
jgsvolk de oorzaak van den opstand geweestzi
jn. W atmi
j hierin versterkt,
is, dat het misnoegen algemeen is, zoo welonderde Katholjken alsKetters, onder
tle kerkelt
jken alswereldli
jlken, onderden adelalsde burgeri
j; en dat de Graven van
Egmond, van ffpprl en vele anderen, die teregt gesteld werden, in de beli
jdenisvan
het Katholi
jlt geloof gestorven zi
jn. Xen kan zich nog meer daarvan overtuigen door
lzetgeen tjdens den inval des Prinsen van oranje in Yijftien honderd acht en zestig
gebeurde,en watvierjaren later gesclzied is;de eerste maal ontrolde slechtsdeenkele
stad Diest de vaan des opstands, ofschoon het grootste gedeelte der teregtstellingen reeds
llad plaats gehad; de tweede maal, hoewel er weinige hadden plaats gevonden, was

de opstand algemeen. Het schi
jnt dus, dat vele andere zaken dan degodsdienstop
llet volk gewerlkt hebben.'' - Onder de voordeelen, welke, naar het inzien van den
nieuwen Landvoogd, uit het verleenen eener algemeene vergiffenis, die zoowel op de
bewerlters van den eersten als van den tweeden opstand moesttoegepastworden,zouden

voortvloei
jen, behoorde, datzi
j tweedragtzou zaai
jen tusschen de hardnekkige oproermakers en die, welke tot den vrede wenschten terug te lteeren. - Daar een groot

getal bannelingen zich slechts aan ligte misdri
jven had schuldig gemaalkt,en vele van
hen zich verwi
jderden,alleen omdat zi
j eene preeltbi
jgewoond ofzich onvoorzigtiguitgelaten hadden, maar in den vreemde als goede Katholi
jlten leefden, raadde xtEovEsExs
aan, dezen en dengenen, wellte niet de wapens tegen den Koning opgevat hadden,
llunne goederen terug te geven. Het volk verwachtte de algemeene vergiflknis, en REQuEsExs zou die reeds hebben afgekondigd, indien ALBA er zich niet tegen gekant
had. Daar de gelloopte veranderingen geen plaatshadden, werden de ))oproerlingen

steedshalstarriger en degetrouweonderdanen desKoningsmoedeloos(1).''
Behalve een uitgestrekten aanstellingsbrief, had xtlrorEsExs nogeen geheim berigtschrift
Linstructie) ontvangen, genoegzaam van denzelfden inhoud a1s dat, weleer aan de Hcr-

togin van Parma gegeven (2). Xet'sKoningsbevelvan naardeNederlanden tevertreklken, was hem tevens gelast, oolk door zachte middelen en onderhandelingen altlaar

de rust te herstellen. Thans beklaagde hi
j zich,dathi
j daarvan nog geen gebruik gemaakthad, dewi
jlhi
j nietwist, hoe zich in d1t opzigtte gedragen,daarhem in zi
jn
(1)CorrespondaltcedePHILIPPE 11,T.1I.p.446-450,
(2)CorrespondalkcedeplllLlppEl1,T.l1.p.709-714.

D ES VADERLANDS.
geheim berigt
schriftverboden werd,op eehigerlei wi
jze devergri
jpen tegen de gods-15
681576
éenst en de misdaad van oproerte vergeven (1). Hierui
tlaatzich verlklaren,waarom

hi
j xozRctaxEs nadrukkeli
jk gelastte, niet verder met oRAwzz te onderhandelen,zoo
als hl
j reedsdoormiddelvan den gevangen sT.Ax,oEooxnx begonnen was(2),maar
weldeoproerige steden aan tehooren, wanneerzi
j de genade desKoningswilden in-

roepen (5). Ook nam hi
jhetzvrlAxo RoxEao euvelaf, datdezeden Prinsgeschreven had,hetgeen hi
j als een onbedachten stap beschouwde (1). Naarzi
jn gevoelen,
wenschten wozhcAhxEsen deandere dienaren en leenmannen desKoningseenvergeli
jk
met ohwxzz, maar de misdri
jven van den Prinswaren zoo zwaar,dathi
jnietinzag,
hoe men die konde vergeven. Anders was hct gelegen met eenige aanhangers van

den Prins, en metsommige steden, welke diensgezag erkenden. Hi
jsteldederhalve
den Koning voor, dezen nog het een en ander boven de algemeene vergiFenis

in te willigen; nietdatmen hun vri
jheid van geweten verleende, ofhetregtbuitenslands de inkomsten hunner goederen in de Nederlanden te genieten; noch dat men in

hetvertrelt der Spanjaarden toestemde, of waarborgen gave ter nakoming van hetgeen
hun beloofd wierd; maar men konde, behalve de vergiFenis aan de Ketters die zich
met de Kerk verzoenden, aan de anderen die zicll buitenslands bevonden, een uitstel
geven, om hunne goederen teverkoopen (5).REorEsExswenschtehieroverzoowel,als
over het uitwisselen Van gevaDgenen, 'sKonings bevelen spoedig te vernemen. ))De

Hertog van Alba,'' voegdehj erbi
j,))had nietgedoogd,datde Spaansche kri
jgsgevangenen losgekocht wierden, opdat de oproerlingen geen voordeel uit het daarvoor

ontvangen geld zouden trekken. Zi
jn bevel,alle gcvangenen desvi
jands op te hangell,
was echter ingetrokken,sinds Bossv en eenige andere mannen van aanzien in 'sPrinseu
magt geraaltt waren; en daarom was .sT. Axzlly:ooxl)z nog in handen van xoxhcARxEs

gebleven (6).',
FlLlps was sinds eenigen ti
jd ernstig bedacht, den Raad van Beroerte op te heFen.
Onlangs had hi
j aan ALB.
& geschreven: ))Gi
j weetdathetoprigten daarvan onder de
zaken behoort, welke llet meest het misnoegen der Nederlanders hebben verwekt; hoe-

zeer zi
j llebben aangedrongen op de afschaëng er van, en datmen hetbestuur in al
(1)CorrespondaltcedeplllslppE 11,T.ll.p.450.
(2)Ziehiervoor,b1.320. Correspondancedetirll.sAvxEle Taciturne,T.111.p.369-373.
(3)Correspondaneedeplllslppz 11,T.1l.p.437,438,450.
(4)Ziehiervoor,bl.321.
(5)correspondancedeplllslppz 11,T.lI.p.451.
(6)Correspondancedeplllslppr11,T.ll.p.445.
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8- hetoverigetotde oudevormen terugbragt. Gi
jweetook,dati1tditverzoek nietheb
576 i
ngewilligd, en wel ingevolge Uwe vertoogen. Xaar thans beveel ilt U ten sterkste

aan, er metden Groot-Kommandeur over te spreken en gezamenll
jk te overleggen, of
men hierin eenige verandering behoort te maken, om llet volk eene soort van voldoe-

ning te geven; immers, men verzekertmi
j, dat van hetafschaffen van dien Raad en
het afkondigen eener algemeene vergiffenis het herstel der rust in deze gewesten af-

hangt. lk geloofwel,dathunnebedoeling zoodanig is,alsgi
jmi
jdikwerfhebtvoorgesteld, maar zie ook, datde zaken zoo hoog geltomen zi
jn,datmen op alle middelen moet denken, ze te herstellen, vooralbi
j hettegenwoort
lig geldgebrelt,waardoor
wi
j vooruit noch achteruit kunnen. lk wil echter hiermede niet zeggen, ooitiets te
zullen inwilligen,datniet zeer regtvaardig (muy ./v:/p) isen geheelovereenkornstig
met ons Heilig Katholl
jk Geloofen mi
jne achtbaarheid,almoestilkzelfso0k deNedevlanden verliezen (1).', AI,B& hatl zich stellig,in zi
jn onderhoud metltzovyrsEss
over ditpunt, tegen het opheFen van den Raad van Beroerte verklaard,hetgeen lzi
j
a1snoodlottig voor degodsdienst beschouAvde,daardezeRaad eene soortvan oppcrtoezigt

over het uitvoeren der bloedbevelen uitoefende; oolt zou men, naar zi
jne meening,
weinig voordeel trekken uit de opbrengst der verbeurdverklaarde goederen,wanneer
het belleer daarvan aan den Raad der Geldmidt
lelen werd overgelaten. Opdat de Koning zelf konde oordeelen, of indedaad het afschaFen van den Raad van Beroerte,

welke in de Nederlanden zoo gehaat was (;),met de zwarigheden zoude gepaard
gaan, welke naen zich daarvan voorstelde, bragt hem Rzorzssxs onder het oog,
dat vooreerst de leden van dien Raad geene aanstelling van den Koning hadden

en alleen bi
jzitters waren van den Landvoogd,welke zelf alle vonnisxn geteekentl
en in zi
jnen naam geveld had. ))De Nederlandsche leden van dien Raad,''gaat hi
j
voort, ))en orzloxAwo,een ltaliaan, hebben slechtshetambtvan berigtgevers (rapAprfctfrt
î) uitgeoefend, zonder regt van stemming, hetwelk de drie Spanjaarden,
zuAx bE vAhoxs , Lrxs bEI,RIo en lllEaoxlxo l)z hon-t, alleen

bezaten.De Hertog heeft
vtmr het overige nooit gemeend, zich naar de meerderheid van stemmen te moeten

gedragen; ht
j besliste naar hem het verkiesli
jkste voorkwam (5); ik geloof echter, dat het gevoelen van 1):: vAhoAs alti
jd de overhand had; want, behalve dat
de Hertog hem als zi
jn voornaamste werktuig bezigde en groot gezag verleend had,
werd hi
j steeds door Doctor Ilyixzztxo ondersteund, die ofschoon een goed man en zeer
(1)correspondancedeplllslppE11,T.lI.p.415.

(2)Que tan t)#ïJ(& c:en e'dfp,
vpayses,zegtltEouzsEss,p.452.

(3)Vgl.hiervoor,bl.8,9,10.en 9.lI.St.lY.bl.502-505.
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ervaren in de zaken des L.ands, zoo bedeesd is, dat hi
j het niet waagt van een1568-.

ander gevoelen te zi
jn, dan de bewindvoerders. En hoewel I)E vARoAs ongetwilfeld
door een lofwaardigen i
jver voor de dienst van God en Uwe Xajesteitbezield wordt
en naar regtgehandeld heeft,hebben nogtanszi
jne ruwemanieren en wi
jze van handelen, groot misnoegen door het geheele Land verwekt-'' REovzsEws verklaarde zich

onbewimpeld voorhetopheFen van den Raad van Beroerte. Hi
jvond dien nietnoodzakeli
jk ter uitvoering der bloedbevelen, waarvoor de gewesteli
jke geregtshoven zeer
wel konden waken. En wat de verbeurdverklaarde goederen betreft, indien de inrigting van den Raad der Geldmiddelen in vele opzigten gebrekkig was(indien de zaken

er op zulk eene wi
jze werden behandeld,dathet denHertog in zeven jarennietgelukt
was,er ietsvan te begri
jpen,konde men tegen den RaadvanBeroerteookmeerdaneen
verwi
jt rigten ten aanzien van hetbeheer der genoemde goederen. Ditbeheer, waartoe meer dan drie bonderd dertig ontvangers gebezigd werden ,was buitengemeen kost-

baar zonder te reltenen, datde Raad van Beroerte zelfjaarli
jksvi
jftien ofzestien duizend kroonen kostte. Er was volstreltt geen boelt gehouden van de bevelen tot betaling, gegeven op het betlrag der verbeurdverklaarde goederen. REovEsExs had hiertegen voor alsnog geene maatregelen genomen, daar dit het vermoeden zou hebben op-

gewekt,datlli
j den Raad van Beroerte wilde in stand houden,metwelksopheënghet
volk zicllbi
j zt
jne komstgevleid had. W at,en niet zonderreden,algemeen misnoegen en klagte gebaard had, was llet niet betalen der schulden, met welke de ver-

beurdverklaarde goederen bezwaard waren,en die dikwerfdewaardediergoederengeli
jk
kwamen,ja, die somti
jdste boven gingen. Evenmin had men degenen voldaan,wier
schuldbeltentenissen bi
j vonnis geldig verklaard waren;ook waren weinige vandeschenkingen fmercedes)doordenKoningophetbedragderverbeurdverklaardegoederengedaan,
uitbetaald;bi
jna al hetgeld,welk men ervan getrokken had,wasbesteed geworden,
om in de openlt
jkebehoefte te voorzien.Denoghangenderegtsgedingen,overdeeischen
op de verbeurdverklaarde goederen,waren zoo talri
jk,dathoewelertweeofdrieduizend
waren afgedaa , de Raad van Beroerte,wanneer deze zich daarmede ook maar alleen

behoefde bezig tehouden,geen ti
jd zou weten tevinden,om erbehoorli
jk kennisvan
te nemen. Sinds eenige maanden had de llertog de beslissing van de meeste dezer za-

ken aan de gewesteli
jke geregtshoven opgedragen, maar de uitvoering van hetvonnis
den Raad van Beroerte voorbehouden. REovEssxs hechtte hieraan zi
jne goedkeuring,
maar betreurde het,dat zi
j,wellte schuldbekentenissenofrentenopdeverbeurdverklaarde
goederen haddcn, en van welke vele in belloeftige omstandigheden verkeerden, de betaling daarvan nog niet hadden ontvangen. ))Behalve dat dit niet meer dan regt-

vaardig zou geweest zjn,''voegt hi
j er bl
j,))is hetook noodzakeli
jk,dathetvolk
geen twi
jfel koestertoverdewarebedoeling van UweXajesteitb1
j hetbevelen van de
verbeurdverltlaringen, welke was de schuldigen te straFen cn niet, zich hunnegoederen

1576
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1568- toe teeigenen-'' Naarzi
jnemeening,mnesthetbeheerdezergcederenaandenRaadder
1576 ldmiddelen overgaan.
Ge
Yoorts zou de K:ning het volk een grootgenoegen bewi
jzen en tevenseene daad van regtvaardigheid verrigten4wanneer hi
j gelastte,datdeop-

brengst der verbeurdverklaarde goederen uitsluitend aangewend wierd t0t het betalen der

schulden,metwelke zi
jbezwaard waren,en van debelooningenaandepgenen,wienzi
j
Waren toegewezen. Ten slotte stelde xtxoryrsExs voûr, om een gedeelte derleden van den
Raad van Beroerte in den Raad der Geldmiddelen te doen treden, en llet ander gedeelte in den Geheimen Raad, welke uit een klein getal leden bestond en zonderVoor-

zitter was (1). Inmiddels had de Koning hem gelast, over het voorstel van ALSA,
))alle plaatsen in brand te steken, welke nietdoorde Spanjaarden bezetkonden wortlen,', met den Hertog zelven, en zoo deze reeds vertrokken was, met den Raad van
State te raadplegen,maar in e1k geval tot dat uiterste niet te komen,vöt
sr alle andere

middelen vruchteloosbeproefd waren (;).
De Staten van Braband en Vlaanderen badden,bi
jmondevan een plegtig gezantschap, ztEovEszxs metzi
jne komstaan het bestuur geluk gewenscht, en tevens bedekteli
jk hunne hoop te kennen gegeven, datdoor hem de rusthersteld, dekrjgstucht
16--19 onderhouden , en de voorregten gehandhaafd zouden worden. Heuscheljk had de LandWi
Nan voogd geantwoord,dathj-,van zi
jne zi
jde,ook op dehulp derStaten vcrtrouwdein
or
1573
m.hi
he.t stillen der onlusten, hetgeen de Koning hem bovenal had aanbevolen; terwjl
J overigens niet anders beoogde, dan hen bijhunne oude voorregten, vri
jheden en
herkomsten te bewaren (5). Ondertusschen moesthi
j de gedragsli
jn van ALBA in de
bewindvoering volgen, tot hi
j daaromtrent nadere bevelen uit Madrid zou ontvangen
hebben. Heteenige waardoorRy
rovy:sy:xs,vooreerst,zl
jneafkeuring van dehandelwi
jze
zi
jns voorgangers aan .
den dag konde leggen, was, dathi
j diensgehate praalbeeld te
-

Antwerpen liet omverhalen en in hettuighuisbrengen. Later werd hetdoor hetvoik

aan stukken geslagen,en aan een kopergieterverkocht (1).
ln den laatsten ti
jd van ALBA'S bestuur waren de Zeeuwsche zaken niettergunste
der Spanjaarden veranderd. Ondanks alle pogingen van den wakkeren xowoaAoow,
werd Middelburg, wellt hi
j met vi
jftien vaandelsW alen verdedigde, doorhetverder
onder water zetten der landeri
jen en llet opwerpen van nieuwe schansen, meer en
meer benaauwd. Op W alclteren had de Prins thans ruim zes duizend man Engelschen,

(1)CorrespondanoedepHlslppE11,T.1I.p.452-455.
(2) Corresyondaqèce depnlslppE11,T.lI.p.437.
(3)CorrespondancedepHll
zlppE11,T.lI.p.716-718.
(4):0R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.P.Y.b1.257. :iehiervoor,L1.137.
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Schotten en Franschen; en Middelburg was nog slechts voor ééne maand van levens-1568'
1576
middelen voorzien. ALBA had daarom in het begin van Slagtmaa d tot ontzet dier
stad, eene vloot van drie en tachtig zeilen te Antwerpen uitgerust. BEAvvoxh, wien

het bevel er over wasopgedragen,liet bl
j Lillode grootstebodemsdeffpzl/cafzakken, maar trok met vl
jfen twintig voorraadschepen en zes en dertig andere voorbj 25v.

B ergen op Zppm , en wierp in llomevswaal zes honderd man met drie stukken ge-Sl
ja
wgtm.
a

schut. De Zeeuwsche vloot, b1
j Bammekens geankerd,hiervan door de Zierikzeesche
wachtschepen onderrigt, zeilde met veertig of vi
jftig lkleine schepen, onder ADRIXAw
w zLxzzxsz. en Bolso'
r, de spanjaarden te gemoet en trof hen aan te W olfaartsd%
jlê;
doch de vl
janden ontweken het gevecht en namen de vlugt naarBergen op Zpp- ,
waar zi
j door de Zeeuwen werden ingesloten. Bom erswaal werd belegerd en de bezetting na drie ofTier dagen genoodzaakt, zich over te geven,onder beding,datzi
j
met wapenen en standaarden naar St.Maavtensdtjk zou gevoerd worden. Hetgrootste
gedeelte ging echter over in 'sPrinsen dienst, en Bomerswaal werd aan kolen ge-

legd, uit vrees dat de Spanjaarden er zich zouden nestelen. Het andere smaldeel
der Spaansche vloot keerde, nadat het eenigen tt
jd tegenover Baarland geankerd had
gelegen, naar Antwerpen terug. BlArvom had verscheiden schepen verloren en was

geheel ter nedergeslagen, te meer daar de Spanjaarden aan zi
jne besluitelooslzeid het
mislukken der onderneming toeschreven; de Landzaten daarentegen beweerden, dat de

Zeeuwsche vlootsterker geweest wasdan de zi
jne. ALBA vermoedde,datszAvvozh en
zi
jne vrienden, die een groot bondgenootschap vormden waarvan AAhscuo'
r hetlloofd
was, zich over dezen ramspoed verheugden, daar, ))wanneer Middelburg verloren was,

deKoning genoodzaaktzou zi
jn metden Prinsvan oranjeendeoverigemuitersineene
schikking te treden-'' Gaarne zou ltyror>:szws hetbevelaan BzArvom ontnomen, maarde
Nederlanders zouden dit ten hoogste euvel opgevat llebben, en het was zelfs te vreezen

geweest,datdevlootuiteengeraaktzou zi
jn:daardesoldaten,dieerzichopbevonden,
tot de afdeeling van BzArvolR belzoorden, en de matrozen met hunne bevelhebbers van
hem afhingen, Het moge dezen Ylootvoogd aan beleid en vastberadenheid ontbroken

j betuigde,toenREQrEhebben,aan trouw jegensden Koning faalde hethem niet. Hi
sExs hem aanspoorde,weder in zeete steken,dathi
j gereedwaszi
jn leven voorden
Koning te wagen; maar dat hem scheepsvolk, levensmiddelen,geschuten# vele andere
benoodigdheden ontbraken, zonder nog te spreken van de meerderheid der Zeeuwsche

vloot, eene meerderheid,die onbetwistbaarwas,sinds zi
j die desKoningsin de haven
van Bergen p, Zppm geblokkeerd llield, van welke z1
j op een geweerscllotafstands
geankerd lag, en die het niet waagde zich daarbuiten te vertoonen. Eerlang verliep
ook een groot gedeelte van zi
jne matrozen, zoowel uit wanbetaling, ab omdat zij,
meende R>rorzszws, den Prins meer dan den Koning genegen waren. Het onderhoud

der vloot te Antwevpen en die te Bevgen p, Zoom kostte maandeli
jkszesen dertig
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76 duizend kroonen, en de geldmidtlelen waren derwi
jze uitgeput,datonderde soldaten
dagell
jksvele van gebrek en koude omkwamen. Voornameli
jlt ontbralthetaangescllut;
meer dan twee honderd en vl
jftig stuklken van grootkaliber, en n0g meer ltleinere,
waren bi
j verschillende gelegenheden in handen der Prinsgezinden geraakt. REorEszxs
had zich vöörzi
jne komstafgevraagd:))hoehetmogeli
jlkwas,datdeomwentelingsgezinden zullte talri
jke vloten onderllielden, terwi
jl de Koning ernietééne konde uitrusten? tllans was hem dit opgehelderd; zi
j, welke den oproerigen Prins dienden,
streden ter verdediging van hun leven , hunne haardsteden, goederen en valsche gods-

dienst; zi
j maakten daarom oRAwzE's zaak totde llunne,en stelden zich tevreden met
levensonderlloud zonder soldi
j-'' Het lkwam hem ondertusschen als van het uiterste
belang voor, dat de Koning, zich vöör den Zomer van de zee meesler maakte; voor-

zeker eene hoogstmoei
jeli
jke taalt,.daarde Hertog van Alba,))ondanksalzi
jn gezag,
beleid en ondervinding nimmer de meerderheid te water had kunnen verwerven-'' Om

dit doel te bereiken zond hi
j, tegen heteinde desjaars,.zaakgelastigden naar benemarken, Zweden en de Hansesteden aan de oostzee, om eenige oorlogschepen in 'sKo-

nings snldi
j te nemen, daar hi
j weinig hoop voedde, dat men hem uitSpanje eene
voldoende vloot konde toezenden, hetgeen anders, in vele opzigten, de voorlteur ver-

dientle. Tevens gelastte hi
j xomcAltslzs insgeli
jks eenige schepen in Ilblland uitte
rusten, maar ontving van dien bewindsman tot antwoord, dat hi
j en de zi
jnen dat
gewest wilden verlaten. Z0o weinig medewerlking aan de zi
jde van lzen, wellke in
'sKonings gunst deelden, ontlokte aan ltEovEsEws de verlklaring, ))dat van de twee

zalten, welke zvLlvs ctEskh bi
j de bewoners dezer gewesten opmerlkte: het vergeten van ontvangen weldaden en van beleedigingen, hi
j slechts het eerste. in
hen bespeurd had; want niet alleen,'' schrijft hi
j aan den Koning, ))vergeten zi
j
geenszins de beleedigingen hun aangedaan, maar beschouwen oolt als zoodanig, Wat

geene beleediging is, en trachten Uwe Xajesteit in eene soortvan onderdanigheid te
houden, om zich duurder te verkoopen; daarenboven,in den haat tegen ons, Span-

jaarden, geven zi
j, die Uwe Xajesteitdienen,den oproerlingen nietstoe-', Inzonderheid legde hi
j deze gevoelensden voornaamstenHeeren enBevelhebberste lastenmeenv
de, dat het volk zich gemakkeli
jk zou laten leiden,indien hetnietdoorhen op het
dwaalspoor gebragtwerd (1).
In het belegerde sliddelburg pas ondertusschen denoodonbeschrl
jfeli
jkgroot,en elke

(1)corresplmdallcedeplllslpI:E11,T.lI.p.432,435,439,440-444. hrchivesdela J.
lcï:M
d'ortuwc,T.1Y.p.204,206,235,245,253- 256,281- 283. I.l I'
ETIT,Cltron.d.11011.T.1l.
Iuiv.X.p.267. Liv.Xl.p.271. IIARAEI Annal.Belg. T.111.p.194. v,METERE:,Ilisl.4.Ae.
dcl.oprl.B.lY.bl.91.
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poging van REorEsExs tot ontzetmislukt (1). Het gebrek aan gewnon geld waseenig-15
15676
8zins door noodmunten te verhelpen , maar niet, dat aan mondbehoeften. Xen mengde

lzetmeelmetli
jnzaad, en voedde zich methetvleesch van paarden, honden en allerlei onrein gedierte,indien men lzet nog beltomen lkontle; want een hond ltostte dertig'
,

eene rat vi
jftien en eenemuistweestuivers; een pond paardenvleesch goltltwee, en
een pond brood zes schellingen. Pestzieltten verzelden den hongersneod, en binnen

twee maanden waren vi
jftien honderd zes en zestig menschen gestorven. Een aantal
burgers, ten einde raad, hoe langer llet leven te onderhouden, zocht de stad te
ontvlieden, doch de belegeraars dreven hen weder naar binnen, en velen vond
men dood voor de peôrten liggen. Xowoztkoow had reeds den Landvoogd verwittigd,

dat, zonder ontzet, hi
j de stad binnen weinig dagen zou moeten overgeven, toen een
m ar schepen met koorn beladen langs Goes er binnenkwamen, en, althans voor kor-

ten ti
jd,in dedringendste behoeftevoorzagen (2).
OIt-A.
XJE bevrocdde, even a1s R>roryislyls, te wel, dat het bezit van Zeeland aan dat
van Middelburg verbonden was, om niets onbeproefd te laten, die stad aan ziclz te

onderwerpen. Hi
j werd llierin doorHollanderszoo wela1s Zeeuwen, ))bi
j wie,'' zegl
BoR, ))de Prins in het algemeen en in het bi
jzonder zeer hoog geacht en bemind
was,''krachtig cndersteund, hoezeer Ilolland zelf in den hagcheli
jlksten toestand verN

keerde. lmmers dnor het verlies van Ilaal-leln was de gemeenschap tusschen Abpré/en Zuid-llblland afgebrolken; Leiden werd belegerd; en den Ilqag, Jllct
slczl#.
î.
sî'
?
,ff,
sel

andere plaatsen waren door de Spanjaarden bezet, die alom de wegen onveilig maakten. De landeri
jen bleven aan vele oorden )let
lig en onbebouwd liggen, zoodat niet
alleen de huisman en landlieden, maar oolt de renteniers en knoplieden in grooten
angst leefden. Nogtans hadden die van llolland en Zeeland besloten het uilerste,

goed, li
jf en leven voor hunne vri
jheid en godsdienst te wagen en op het spel te
zetten (5).,' DePrinszelfbegafzich,op verzoek derZeeuwen en op raad derStaten
van Ilolland, naar Zeeland, om alles ter bemagtiging van Middelbuz-g in het werk te

slellen; het bezit dier stad en dat van Arnemuiden zou, geli
jk hi
j zich uitdrtlkte,
))eenige verpoozing aan zi
jne werkzaamheden kunnen verschaffen (1).'' Hi
jbezochtde
Zeeuwsche vloot, wellte die der Spanjaarden in Bergen p, Zoom ingesloten hield, en
riel), na een hevig kanonvuur z0o uitals op de stad, alde Scheepsbevelhebbersbi
j
(1) CorvespolkdancedepllllulppE 11,T.1I.p.440,441.
(2) Correspondance de I
zHlLlppx 11,T.lI.p.440. hrchives de la #cïdp4 d'orange, %.lV.p.
304,307.

(3):oR,Ilist.d.Nedevl.oorl.D.1.B.V1I.b1.478.
(4)ArcltivesdelaJfcfdpn d'orange,T.lY.p.283.
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1568- zich aan boord, ontvouwde hun het gewigt lzunner taak , het hoog belang, dat Zee1576 land behouden bleef en alle krachten ingespannen werden ter verdediging van de

21v. godsdienst, de vri
jheden en voorregten des Yaderlands. Allen riepen hierop als uit
. .
ju
term..éénen mond: ))wi
J zi
ln gereed, U tot den laatsten druppe oeds uj te staan; en
1573 liever dan de goede zaak te verlaten, zullen wi
j een jaar zonder soldi
j dienen, ja,
W ïn-

eerder verpanden, wat ellt onzer bezit.'' Xet regt derhalve mogtde Prins getuigen,

))God nietgenoeg tekunnen danken voor de goedc stemming,waarin hi
jBevelhebbers,
soldaten en matrozen gevonden had, en dat lli
j zi
jne zaak niet verloren achtte-''
Zi
jne hoop, Middelburg binnen weinig dagen in bezitte hebben, werd echter teleurgesteld (1).
#nsmiddelen te voorzien, hafl
Om de benaauwde stad te Ontzetten , of althans van leve

ItzorEsEws te Antwerpen eene maglige vloot u'
itgerust. Ei
j was in twee smaldeelen
23v. gesplitst; het eene, dertig groote schepen sterk, onder bevel van sAwcuo b'AvxLx en
t0uW- Aool,
v vAx UAAMSTEOE, het andere, uit zeventig lkleinere schem n bestaande, onder

lnaan:

1574 dat van RoxElto, dewi
jl BEArvolh gevaarli
jlt krank was geworden en eerlang overleed. Heteerste smaldeelvoer de Spzlfc ofîvester-scltelde, lzettweedede ooster-scltelde

af, om bt
j Borselelt zich weder te vereenigen. Xen hoopte met een get
leelte de
Zeeuwsche vloot te ontzeilen en '
W alcheren te bereilten, of met vereende magt haar
aan te tasten. Aan den Vice--&dmiraal I)z gLlxEs was het bevel over de geheele
ècheepsmagt opgedragen. Rrorzsrxs begaf zich over land naar Bevgen p, Zoom ,

om bi
j de l'
tand te zi
jn t0thetgeven dervereischte bevelen. DePrinsvan oranje,vall
hetplan desvi
jandsverwittigd,zond onmidtlelli
jk rooEwlzx vawBovso'
rmethetsterlkste
gedeelte zi
jner vloot,welke in het geheeluitvier en zestig bodemsbestond, naar Apmerswaal, en behielflhet zwakkere bi
j zich te Vlissingen,in lzetvertrouwen,dat hi
j
den Spanjaarden hetdoorzeilen oflanden zou lkunnen beletten. SAxcllo D'AVILA ging,
ofsclloon wind en geti
j tegen waren, onder zeil; en hoewelzi
jn schip reeds 5-001-Ant$

werpen gestooten had, hetgeen men voor een ongnnstig teelten hield, en een ander

zi
jner bodems op de hoogte van Goesverging,vervolgde lzi
j echter ztjnen weg. Op dit
berigt, ontbood de Prins terstond vier der groatste schepen van Bovso'
r terug, stelde

op alles de noodige orde, gelastte den Scheepsbevelhebbers den vijand tegen te houden, en zonderde zich toen in zi
jn bidvertrek af. Het gevreesde gevaar werd afgewend. D'AVILA week bi
j den opkomenden vloed, naar den kantvan Breslcelts en liet
er het anker vallen,om hetandere smaltleelafte wacllten, en dan gemeenschappeli
jlt
den stri
jd te ondernemen. lnmiddels had Bovso'
r, bezorgd, dat de Spaansche vloot,
achter Bomerswaatom ,door hetgat van Lod,
è
jlie heen naarW alckeren mogtstevenen,
(1)hrchivesdela #cfdpp,d'0)'
c?;#c,%.lY.p.303,306,307.
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tusschen Maartensd'
t
jk en W emeldingepas,gevat,ep zi
jn Vice-AdmiraalzoosT DE xooh1568.

lands
met drie der bezeildste schepen voor Vosmeer gelaten, om de bewegingen van 'svi
vloot, die te Bergen p, Zoozn lag, gade te slaan. Op aandringen van Itoxzao,

1576

de GLIXES,hoeweltegen zi
jn zin, onder zeil. Bovsor vernam dit tegeli
jk met
'sPrinsen boodschap uit Vlissiltgelt, en besloot, vöör hi
j zi
jne stri
jdmagt door het afzenden yan vier schepen verzwalste, den vi
jand aan te tasten. Desmorgens ten acht29v.
ging

ure geraakte zi
l'ne VOOrhoede acht ligte vaartuigen onder zoos'
r DE MooR, m et die LORW,

maand

tler Spanjaarden, insgeli
jlks aclzt schepen sterlk, bi
j stil water handgemeen. W eldra.1574
waren de beide vloten in elkanders gezigt voor Ilerselvendam. REovEsxxs stond met

zi
jn gevolg op den Tholenschen di
jlt bi
j Scltalçevloo, om den slag te aanschouwen
en de zi
jnen door teelkens met den hoed aan te moedigen. Boarso'
r zeilde met den
vloed op de vi
janden in, en laield, op raad van zi
jn Kapitein scuor, zi
jn voll
,t
jk het Spaansche Admiraalschip te lkunnen aanklampen.
OP het dek, om dadeli
Dccll het schrootvuur van dien bodem rigtte onder hen ecne vreessel
i
jlke verwoesting
aan.

Bovso'
r zelven werd een oog, Kapitein KIZAAS ItrAtszoox beide beenen, en

ltapitien scuo,
r een arm weggeschoten, tel'
wi
jl een groot aantal soldaten en matrozen sneuvelde of geltwetst werd. DE tll.lx>:s gaf llem voorts tle volle laag en enterde

zijn sclaip;doch ltapitein AnItI&.
&.
x ItoltxEla
lsz.van Vlissingen sneldete goederuur zi
jn
Admiraal te hulp. Nu lteerde de kans; het sterk bemande Spaansche Admiraalschip
en ncgen andere Spaansclae schepen werden aangeklampt. Onder het vechten, rulkte

ztsplR LEvxsz van Zoutelande de Admiraalsvlag des vijands van de steng, wond die
om hetli
jf, en zwom er behouden metle over naar zi
jn schip, voor wellte daad hi
j,
naar belofte, eene nieuwe plunje ontving. DE ttlalx>:s sneuvelde; ztjn schip, aan den
grond geraalkt, wercl in brand gestolsen. Xet wederzi
jdsche dapperheid streed men
ook op de overige schepen. Doch de Spanjaarden moesten voor der Zeeuwen meer#

dere bedrevenheid in laetgebruik maken van wind en geti
l'zwichten, en deinsden af.

RoxERo trachtte insgeli
jlts te wi
jlken, doch zi
jn foltkezeil werd weggesclloten en hi
j
door vier schepen aangetast; veelvan zi
jn volk sneuvelde, nogtans bood hi
j dapper
tegenstand,totzi
jnscllipeenleltbekwam en begontezinlten,toenspronglal
joverboorden
zwom meteenigezi
jnermanschappen aanland.Devreesvoordezandbanlken en ondiepten,
had oscoRlo I)z Awovl,o, die over de acllterhoede het bevel voerde, weerhouden eenig

j metde overige Spaansche
belangrijk deel aan hetgevechtte nemen, en nu week hi
schepen naar Bergen p, Zpppz. De stri
jd werd hierdoor geëindigd. Binnen den ti
jd van
twee uren wasvoor oRAwzz eene grooteen belangri
jkeoverwinning bevoclzten.Versclleidene Spaansche sclzepen waren gezonken, en negep of tien met eene menigte geschut

benevenseenigevoorraadsvaartuigen den Nederlandersten buitgeworden.Kri
jgsgevangenen
men nietgemyakt, want in de hitte des gevechts hadden de Zeeuwen geen genade,
h
, ad'

en zich zelven nieteensden ti
jd gegeven,de Spanjaarden,dieheninhandenvielen,van
44+
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1V 8- wqpenrusting en gouden halsketenen te berooven, maar deze met de bezittersoverboord
1576 .
k. d
eworpen; op die wi
lze waren zeven honderd vlan eyj omgekomen. RsovEsExs was

van ditalles,en welvan zoo nabi
j ooggetuige,datdiltwi
jls de kogelslangs zjneooren
qoten. Hi
j bevond zich nog op den tlt
jk, toen ROMERO, doornaten bemodderd,hem
naderde en zich daarmedeverontschuldigde, dathi
jwelkri
jgsman maargeen zeempn
was en zoo men hem ook nog honderd vloten gave, llette vreezen zou zi
jn,dat hi
j
ze alle verloor. ))Xen moet berusten in wat God beschikt,,' antwoordde ltEovy:sy:xs.
))Deze nederlaag, ik ben er van overtuigd, is ons tot straf onzcr zonde overgelkomen ;

gi
j en uwe manschappen hebben hun leven even onbeschroomd als duizendmaalvroeger blootgesteld.'' SAxcuo B'AVILA moet spoedig ti
jding van deze nederlaag ontvanr n
hebben. Altllans vöör de schepen, wellke onmiddelli
jltna de overwinning doorBofsor
werden afgezonden, te Vlissingen kwamen, had hi
j het anker geligt en was n>r
Antwerpen gestevend, waar hi
j, metverlies van twee ofdrie schepen, deels door tegenwind, deels door onkunde van het zeevolk veroorzaakt, binnenliep. Reeds den

volgenden dag werden de veroverdeschepen metdertigmetalen en verscheideneijzeren stukken te Fccrc en Vlissingen opgebragt, en de overwinnaars ondervroli
jk gejuich ingehaald, ))van welke de meesten echter, even als hun Admiraal, cen teeken
van den stri
jd medebragten (1).',
ln Middelburg vermoedde men wel, dat de poging tot ontzet mislultt was, doch ze-

kere berigten ontbralten,en velen vleiden zich nog meteenei
jdelehoop op onderstand.
Het gebrek sleeg ondertussclzen van uur tot uur; vele lieden stierven van honger;bur-

gersen soldatênwerden wanhopig,en alledrongen op deovergave aan(2).Xoxnhkoox
S4provk.- zond Kapitein TRA>CIIEXT ofSTREwCH-&NT meteen brief naar lt>roryrsllws, in welken hi
j
kelm. den treurigen toestand van Middelburg schetste, en dat men het niet langer dan
1574

(1)plsxoocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.X1.p.243-246verso. STRAI)A,defvlftlBelg.Iaib.VllI.
p.456 , 457. cAllpAxw, della guerra di Fiandra,T.1.p.118- 120. BENTIVOGLIO,Nederl.Ilist.
bl. 189 .191. sz PETIT, Cltrolt.d.#pll.T. l1.Liv.XI.p.271 274. cllAppuvs,Ilist. 42#4. #. 1.
g. d. Fl. Liv. IV. p. 163 165. vlt
all Epist. ad.HOPPERUM, p.729. nE Twssls, Comment.tib.
ll.p.186. HARAEUS,Annal.Srcl.T.111.p.197,198.BOR,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.Vll.
bl. 479. v. METEREX, Ilist. d. Nederl. 00rl. B. Y. bl.96,97. HOOFT,Nederl.ff9f.B.1X. b1.

345- 348. swAl
-vE de#c#c?zder Zeeuwen,bl.61-66. Den harteli
jken briefvan gelukwensching van JtTslz
kxA van Nassau aan haren zoon,den Prins van oranje,over deze overwinning
vindt m en in Supplément aur ArcAfvc: de la Maison d'orange,p. 152.

(2)Archives de la Maison #'orange,T.lV.p.323. Het aantal menschen, in de laatste
twee maanden der belegering van honger omgekomen,zou meerdan vi
jftien honderdbedragen
hebben. CAMPAXA, della guerra #ï Fiandra, T. 1. p. 121. clzœpuvs, Ilist. Geh.d.1.g.d. FL
L v.IY.p.166.
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tien dagen zou kunnen uithouden, indien er geene hulp opdaagde, daar genoegzaam 1568157:

alleswasopgeteerd, wat eetbaar was. Tevens wenschte hi
j des Landvoogds gevoelen
te vernemen, of hi
j,gedwongen de stad over te geven,de koopwaren en goederen
der inwoners zou verbranden en vernielen, opdat de vi
jand er geen genot van z0u
hebben, hetgeen hem echter niet redeli
jltvoorkwam. De bode en de brief vielen in
handen van den Prins, welke TRAwCIIEXT naarArnemuiden lietvoeren mçt het berigtvan

.

de nederlaag der Spaansche vloot, en dat men der stad Mt
'
ddelburg vier dagen ti
jd
gaf, om op overgave te denken. XoxnRz
koox, na overleg metde stedelt
jke Regering,
toonde zich hierop genegen, onderhandelingen aan teknoopen,doch verzochtvrjgeleide voor een afgevaardigde naar Ryreryrsyzws, om het gevoelen van den Landvoogd
daaromtrent vnoraf in te winnen, hetgeen echter door den Prins, als in den oorlog
ongepast en ongewoon , van de hand gewezen werd. Naar het verhaal van anderen,
besloot xoxnRAoox, zoodra hem de mare der Spaansche nederlaag bcreikt had, met

ohu zE in onderlzandeling te treden. De Prins wilde aanvanlkeli
jk van geene voorwaarden hooren en eischte, dat Middelbuvg
, en Arnemuiden zich op genade en onenade zouden overgeven; l
naar toen MownRAoox verklaarde, dat whi
j dan liever

de stad op twintig plaatsen in brand stelten, en zich met de zi
jnen in een uitval
zou doodvechten, begon lzl
j zich rekkeli
jlterte betoonen. Hoe dit zt
j, de wederzi
jdsche gemagtigden kwamen ter onderhandeling op het kasteel Ilammekens bt
jeen.
Aan beide kanten was eene overeenkomst wenscheli
jk. Immers baarde het insluiten
van Middelburg den Zeeuwschen zeelieden groote moei
jeli
jltheden, en ook zi
j leden
menigmaal gebrek. De burgers van Vlissingen hadden wel getracht, hierin zoo veel

mogeli
jlt te voorzien,maar ditwas niettoereikend geweest. Hetscheepsvollk,wellt de
waclltposten bezette, had zich derhalve dikwi
jls genoodzaalttgezien op buitte varen,
om zich leeftogt te verschaFen, doch deze was thans verbruikt. Zierikzee echter
leverde nog brood, en Vlissingen had veertien duizentl gulden voorgeschoten op den
buit, welken men te Middelburg maken zou. De afgevaardigden van oztAwzz en van
xoxnRAoox sloten dan een verdrag, waarvan de hoofdpunten waren, dat ))xoloztAoox
en zi
jn voetvollt, in zoo ver ditlaatste nict in dienst van den Prins wilde Overgaan,

methun geweer en pakkaadje Middelburg en Arnemuiden zouden verlaten,devestingwerken niet vernielen, en alhet geschut, de schepen, lkri
jgsbehoeften en koopmansoederen achterlaten. XownRAoox moest op zi
jn woord van eer beloven, zich in
'sPrinsen magtte stellen,zoo hi
j binnen twee maanden er nietin slaagde,datsT..
xrdr
i
e
ande
r
e
n
nEoowoz, zAKos slxoxsz.l)E alzK en nog
op vri
je Aoeten gesteld werden. 18v.
W eigerde xoxnakoox deze gelofte, dan moesten drie kapiteins en een gel
okt
jk getalSkpr
um
luitenants, vaandrigs, onderoKcieren en korporaalsvan zi
jne afdeeling zoo lang kri
jg> 1574
gevangen bli
jven,tot de genoemde vi
jfpersonen volkomen geslaaktwaren De zoetelaars en eenige andere lieden moesten de stad ruimen; doch de geesteli
jkçn en monni-

.
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15
16
57
86 lten,zoo zt
j wilden,en alleen met hun eigen gewaad. De Prinszouzorgen,datdegenen, welke W alcheren wilden verlaten, aan den Vlaamsehen kanj overgezet werjlen.

Om verzelterd te zi
jn van hetnakomen dezerbepalingen,zouden wederzi
jdsgl
jzelaars
gesteld worden-'' Van de afgevaardigden der stad eischte m en, onder meer andere
bezwarende voorwaarden,driemaal honderd duizend gulden sclaadevergoeding. Doch dc

Regering slelde den Prins hetgroot verloop van de zaken der burgeri
j voor oogen,
19v.waarop hi
j verklaarde, ))dat hi
j, uitmedeli
jden over den treurigen staat, t0twelken
SPrOk-tHiddetburg vervallen was,
kelm
Christeli
jlke genade boven gestrengheid (le voorlteur gaf;
.

1574 de burgers, welke aan hem , a1s 'sKonings Stadhouder, den eefl van getrouwheid

wilden aqeggen,zouden li
jf en goed behouden,zonder verwijtover voorgaande zaken;
een aantal burgers vanZierilêzee, Vlissingen en Fccrp zou binnen de stad trekken, om

t daaruit te keeren; hi
j wasgenegen, den haatvan andere
hetkri
jgs- en scheepsvoll
steden tegen M iddelbuvg door gepaste midtlelen uit den weg te ruimen; tien van

llen, wellte den gevorderden eed mogten weigeren, k0n hi
j, naarverkiezing, in verzekerde bewaring lzouden t0t een geli
jk getalHaarlemsche burgers in vri
jheid zou gesteld zi
jn; de Xiddelburgers zouden hunnen handelz0o alste voren mogen dri
jven en
hunne regten en vri
jheden genieten, zoo ver zich lzetgebied derstad uitstrekte; de
Prins bellieltl zich voor, om aan Veere, Vlissingen en Arnemuiden zulke voorregten te

verleenen, als hi
j, naar verdienste, te meesten nuttc van die plaatsen en van hetgemcane Land zou vinden te behooren; behalve de driemaal honderd duizentl gulden,

in zi
jn naam te voren geëischt, moest Middelbul-g, tot onderstand van den oorlog
en om den vi
jand des Vaderlands te helpen verderven en verdri
jvpn, zull
k eene som
opbrengen, a1shi
j redeli
jk zou oordeelen; hierondcr waren echter de Spaanschgezinde
landlieden nietbegrepO , met wellte hi
j afzontlerli
jlk wilde handelen; van de ltoopmanswaren en geesteli
jlte goederen mogt nietsverduisterd ofweggemaakt worden, en
het verborgen goed, toebehoorende aan geesteli
jlken en andereny die zich buiten
bk-alclteren ophielden, moest, op li
jfstrallb, worden aangegeven; wat het verzoek
der Burgemeesters betrof, dat de vroeger uitgewelkene burgers t0t hunne goederen
mogten terugkeeren, deze konden zich deswege met een smeekschrift tot den Prins
.
vervoegen , welke er naar behooren op zou antwoorden; wat het verder verzoek van
Burgemeesteren aanging, ten aanzien van de Priesters en Xonnilten, van de dienst en
de goederen der Kerlt, a1s ook omtrent de schulden der stad ter zake van den kri
jb#
çr
'

zoo konden de genoemde geesteli
jken methunne kleedezren vertrekken, doclz over de
anderepunten zou de Prins, bi
j bekwame gelegenlleid en navoorgaand onderzoelt,in
alle redeli
jkheid en tot het meeste nutvan Stad en Land, de noodige schiklting ma-

.

ken-'' Het verdient opmerking, dat de Regering van Middelburg aan deze vek-lêlaring
den naam van verdrag gegeven heeft, hoewel dit stult door ORAXJS alleen geteekend
'

is;terwi
jldaarenboven, volgensde Registers'van den Raad derstad zelve,de gemag-
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tigden berigt gegeven hadden, dat het oogmerk van den Prins niet was, in eenig ver-1568d
1576
rag van overgave met de afgevaardigden van de stad, betreFende hare burgers en in-

woners te treden,maar slechts uit zi
jne eigen Prinseli
jke genadete verleenen,wat
hem goeddacht. De W ethouderschap en Raad, de stedeli
jke ambtenaren, de hoofden
der schutteri
j, de voornaamste poorters en ingezetenen, die op hetstadhuisbi
jeengekomen waren, betuigden over het verhandelde door de gemagtigden der stad voldaan

te zi
jn, in de hoop en hetvaste vertrouwen, datde Prinshen en alle andere burgers
wel zou belzandelen,en dathi
j,in naam desKonings,de voorregten en vri
jheden der
stad zou vermeerderen en niet inkrimpen.
Overeenkomstig het gesloten verdrag en de gegeven verlklaring, verlieten sxoxnRAoox 21v.

metzt
jn kri
jgsvollt,de onlangsaangestelde Bisschop van sliddelburg JoHAx vA> STRIJEX SkPerjO
kuj.
met de geesteli
jkheid en vele Spaanschgezinde burgers W alcheren. ))De vijanden 1574
erkennen,,, scllreef een ti
jdgenoot,))datde Prinslzun meer gunstbewezen heeft,dan
lli
j zelfs beloofd had-'' Middelburg ontving den volgenden dag eene bezetting van drie 22x.
hpnderd burgcrs uit Vlissingen en andere omliggende steden, en twee dagen laterSl
7roL'kelm .

hield er de Prins zi
jnen intogt. De uitgelzongerde stad, die bi
jna twee jaren in den
uitersten angst verkeerd, een scherp beleg van omtrent vijf maanden verduurd, en
tot welker ontzet de l'i
jand zeven millioen guldens en zi
jne beste stri
jdkrachten verspild lzad,werd nu ri
jkeli
jk van de noodige levensmiddelen voorzien.Fele uitgewekene
burgers keerden terug en kwamen in het bestuur. De goederen der Spanjaarden en
van degenen, die m et hen vertroltken waren, werden verkocht en mct de opbrengst

tlesoldaten en het-zeevolk betaald (1). Grootwasin Ilblland en Zeelaltd devreugde
over deze belangri
jke gebeurtenis; zi
j verlevendigde den moed dervri
-jheidsgezinden,
en de Staten lieten, om haar te vereeuwigen, eenen gedenkpenning munten. Door de
overgave van Middelbuvg was de Prins meester geworden van het geheele eiland en

van de zee. De Spanjaarden hadden nu in W alcheren geene veilige wjkplaatsmeer
voor hunne schepen, en ltonden gansch Zeeland als voor hen verloren beschouwen.
Arnemuiden, dat een puinhoop geleek , werd hersteld en, even als alle punten, waar

(1)v.IIEYD,Nederl.tlcdch.B.1.bl.10 schatdewaardediergoederen op vijftonnen gouds;
en STRADA, de Bello Belg.luib.Y1ll.p. 458,op een millioen guldens. OR-U JEschreef eenige m aanden later. ))Et quant au grand trésor qu'on bruict par dela avoir esté à Middelbourg à la reddition d'icelle ville,pouvez tenir pour tout certain que tant peu y a que le dict trèsor n'ait xnonté
' deux m illions d'or, que mesmes à beaucoup près il n'y a eu a sumre pour satisfaire 1es soldats
à
et matelotz de ce qu'on leur debvoit alors-'' Archives de la Maison #'orange, T.V. p. 56.
Naar het berigt van Illror>:sy
rss aan den Koning, waren , sinds het overgaan van Ylissingetaan

den Prins van oranie, voor vl
jfmaal llonderd duizend Dukaten aan keopwaren ia Middelburg
gevoerd. correspondance de plllslpps 11,T.1l.p.435.
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1568-- eene tweejarige ondervindi
ng zullkalsnoodighad aangewezen,versterlkt. Aan den Prins

1576

3 'v. was intusschen door de burgeri
l.van yuddotbuvg de eed afgelegd Hi
j llad der Rege.

.

.

Grasm.ring van de drie tonnen gouds, die zi
J moest opbrengen , twee kwi
ltgescholden; de
1574 derde werd, met moeite nogtans, bi
.
br
agt
e
n
gehe
el
af
bet
a
a
l
d
leenge
.
Tot loon der be-

wezene diensten, werden Vlissingen en Fccrc door hem voor vri
je, grafeli
#
jke steden
verklaard, en hun zitting en stem ter Statenvergadering vergund,hetgeen toen in Middelburg veel opzien en naderhand groot misnoegen baarde. Het regtsgebied over G Jl-

clteren, tot nu toe onder den RentmeesterBewester Schelde a1sHoogbaljuw, werd in
drie deelen gesplitst, waarvan de twee grootste aan Vlissingen en Fccrc kwamen, het

lkleinste aan Xiddelburg. Reedsden negenden van Louwmaand dezesjaars waren Vlissingen en Fccrc nevens Zierikzee beschreven geworden, om te Vlissingen staatsge-

wi
jze te vergaderen, geli
jlk zi
j andermaal den tweeden van Lentemaand, alzoo na de
overgave van Middelbuvg, gedaan hadden, zonder dat er eenige afgevaardigden van
die stad verschenen waren. Arnemuiden, weleer een dorp onder het gebied van M iddelburg, werd tot eene stad verheven en met andere voorregten beschonlken. ORANJE
voerde dit alles uit in naam en als Stadhouder des Konings m et toestenaming van Zi,evikzee,doch buiten wil en weten van slid
'delburg,hetwellt echter daarin,naar 'sPrin-

sen verklaring bi
jdeovergave derstad,genoegen had moeten nemen (1).
l%owoawoox was ondertusschen als man van eer aan zi
jne belofte gedachtig, en
drong met zooveel ernstop de slaking der bewuste vi
jfgevangenen aan, en weidde
derwi
jze uit over 'sPrinsen minzaam gedrag omtrent de Spanjaarden en de burgers
van Middelburg, dat hi
j zelfs in verclenlking geraaltte, van met oRAxzz geheuld
te hebben. Aanvanlkeli
jlt bleven al zi
jne pogingen vruchteloos, daar ltlltlvvrsEwshet
uitwisselen van sT. AlxnEloxnE en der vier andere gevangenen tegen Bossu aan de
bloedverwanten van dezen laatste beloofd laad, welke hier steeds Op aanhielden ,
dnch waartoe de Prins niet verstaan wilde, wellke zi
jn zoon, den Graaf van B1I-

'-czl, of viermaal honderd duizend kroonen voor Bossu's bevri
jding eischte, en toen
(1)MnxnocE,Ilist.d.1.#. de Fl.Liv.XI.P. 247-249. STRADA, de Bello Belg. Iuib.Vll1.
p. 457, 458. CAMPANA, della guerra diFiandra, T. 1.p.120, 121. :ESTIVOGLIO,Nederl.ffï:f.
b1. 191. LAXARIO, le ptfcrr: di Fiandra, p. 43. I,u PETIT, chron. d. 11011. T. ll. Juiv. XI.
p. 274 277. cHwppcvs, Ilist. &J0;. d. /. g. de FI. tiv.1Y. p.165, 166. I)lr TAssls, (kmment.
Lib. l1.p. 186. HARAEUS, A'307cf. Brab. T.111.p. 198,199. :0R, Ilist.d.Nederl. 00rl.D. 1.
B. V1I. bl. 479 481. v. METEnsx, Hist. d. Nederl. Opr/. B. Y.b1.98 ,99. v.Itsvo, Nederl.
fic:c/l. B. 1. b1. 10. HOOFT,Nederl. #f.
î/.B.lX. bl. 348 350. noxuonx op REIGERSDERGII, D.1.
bl. 195, 228,D. ll.bl.557. Levelt t?.wlsluEx l,D.l1.bl. 439- 459. be Begisters ter .Raede
Middelburg , aangehaald door wAczxwwn,D.VI.b1.461- 464. '
rz wATER, Yerk. Yaderl. Ilist.
9.1V.b1.44 51. SWALUE)#cdaden der Zeouwen,la1.66- 69.
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dit werd afgewezen, xownaAoox, na

verloop van den bepaalden ti
jd, zi
jn woord11
56
57
86
herinnerde en begeerde, dat hi
j zich te Geertruidenberg in zi
jnehanden zou .
stellen.
doo
r
l
A
y
r
ovy
r
s
s
xs
ni
e
t
ve
r
o
or
l
oo
f
d,
we
l
ke
é
i
c
h van
.aar dit werd den eerli
M
jken kri
jgsman
zi
J-ne diensten niet berooven wilde, daar hem thans het bevel over de meeste plaatsen
in het Noordel
i
jk gèdeelte van Brabaltd en in Zeeland, welke nog in de magtder

Spanjaarden waren,wastoevertrouwd (1). Ditontlzeftxoxnatgox van de blaam van
woordbreuk, door den Prins van oranje, in een briefaan Graafztw van Nassau,op

hem geworpen (22. Hi
j had ondertusschen devri
jheid van za
kxoB sxxoxszoox bzztzzx
bewerkt. Na den ongelukkigen aanslag op Tltolen (5), wasBzxzzK naarAntwerpen,
toen naar Vilvoorden, voorts naar Gent gevoerd en aldaar met ketenen van zestig
pond zwaar aan de beenen, in een akelig lterkerhol gekluisterd. Eenige maanden had

men hem hier onmenscheli
jk behandeld,toen gevergd 'sPrinsen dienstte xerlaten, en
a1s hi
j ditmetverontwaardiging van de lland had gewezen, naar hetscllavot gevoerd,
waarreedstweeli
jken van onthoofden lagen. Doch onder de soldaten van het slot,
binnen welk dit gebeurde, was eene beweging ontstaan, verwekt, naar men meent,
door de echtgenoote van hun Bevelhebber xoxnRAoox, die tocn in Middelburg ingesloten was, en haar ernstig gescllreven had,datmen trachten moest bz Rxzm te sparen,

die de poort was, door welke hi
j uit Middelburg moest gaan. DE RlzK washierop
naar den kerker teruggeleid, maar eerlang, op aandringen van nlowoz
t&oox, ontslagen.
De Prins was hiermede niet voldaan, en drong op de slaking van de vier overige gevangenen, inzonderheid van sT. AxznEooxnE, met vernieuwden ernst aan. Daar xox-

pluoox uitdruklkeli
jk-verklaard had,zich te zi
jnerbeschikking tezullen stellen,indien
hi
j BE RIzK terugzond,keerde dezelaatste,op verzoek van oRAwzE,naarden vi
j=d
weder, slechtszekerlzeid verlangende,.datzeshuizend gulden, welke hi
j ten behoeve
dergemeene zaalt had voorgeschoten, aan zi
jne vrouw en kinderen zouden uitbetaald
worden, wanneer hi
j nietmogtterugltomen. Zi
jne zendlng had den gewenschten uitslag. ST.Axzll>ztioxxl>l,welke onder eede,van binnen zeven dagen in zi
jn kerker terug
te zullen zi
jn, zich in Hooimaand naar Botterdam had begeven, om met den Prins
van oranje, inzonderheid over de slaking van Bossv, te onderhandelen, doch onverrigter zake was teruggekeerd,werd eerlang,na eene gevangenschap van achtmaanden,

den vi
jftienden van W i
jnmaand,metnE alzlt en de overigen ontslagen (1).
Door de onlusten en beroeringen waren vele van de oude Regeringsleden der steden

(1)correspondaneedeGI
JILIZAIJME le Téfcf/tfrpc,T
..111.p.96-102.
(2)ArchivesdelaJfcfdp''d'orange,T.Y,p.71,72.
(3)Zie hiervoor,b1.309.
(4)correspondance de unlsLAvxz le Taciturne,T.111.p.397- 402. ârchives de la JTzzfdpx
11 DEEL. 5 STUK.
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1568- gevlugt, of op de schavotten van ALBA omgekomen; en de nieuw benoemde konden
1576 niet zoo terstond, te midden der netelige ,
omslandigheden,met den aard en gang hunner betrekkingen vertrouwd worden. Hieruit was niet geringe wanorde in het beheer
der binnenlandsche zaken voortgevloeid, en om daarin te voorzien,reedsin Herfstlnaanll

des verleden jaars te belp op eene bl
jeenlkomstder Edelen en van de afgevaardigden
(ler fteden bordrecltt, belp , Leiden, Gouda, Ap//cr#cp?, Scltiedam , Gol.inchem ,
Scltoonltoven,oudewateren J'
Fpcrtfczleenenieuweregeling (ordonnantie) op de Regering vastgesteld, welke aan de stedeli
jke besturen medegedeeld en in hetbegin van
Sprokkelmaand dezesjaars geteekend en gezegeld was geworden. De hooftlinhoud was:
tlat de Edelen en de afgevaardigden der bovengenoemde steden, naar ouder gewoonte,
fle Staten van Ilblland zouden vcrtegenwoordigen en alle zes weken hunne gewone
Vçrgadering houden , op plaats en tlag als tell
kenreize, vôûr het scheiden der Verga.
-

dering, bepaald zou worden;qn daarenboven te allen ti
jde, alszi
jbi
jofvan wege
den Prins van oralqie beschreven of beroepen wierden. Uit de Edelen moesten ten
minste vier, en uit elke stad twee afgevaardigden, uit de aanzienli
jkste burgers en
voor een geheeljaar gekozen, ter Vergadering lkomen, op wellke niemand dan de
Edelen en afgevaardigden der steden, ten ware om redenen, verschi
jnen mogt. Zi
j
moesten beloven 'sLands voorregten, handvesten, geregtighetlen en andere loFeli
jlte
herkomsten voor te staan; alle zaken van het Gemeene Land met raad en daad

te helpen bevorderen en daarin besluiten, z0o als zi
j naar hun beste weten en
in goeden gemoede, zonder gunst of afgunst tegen eenige steden of personen zouden

vinden te behooren;voortsmoesten zi
j geheim houden,watin de Vergadering behandeld of besloten was geworden, ten ware de omstandigheden openbaarmakingvorderden.
4
De afgevaardigden waren gehouden op de beschrevene dagvaarten te verschi
g.nen, op
verbeurte 5,
an hunne stem , en evenwel al wat besloten was te moeten nakomen; bo-'

vendien eene boete te betalen beneden de vi
jftig gulden, hun doorde andere leden,
naar gelang van zaken , op te leggen. De andere kleine steden mogten door hare

afgevaardigden vri
jen toegang ter Vergadering laebben, doch alleen, om hare zalten
aan te dienen; beschreven zi
jnde, moesten zi
j aldaar verschi
jnen. De Edelen zouden
eerst stemmen, daarna Dordrecltt en zoo voorts als van ouds; iedermoestzi
jn advies
met redenen omkleeden, zonder dat de een den andere in de rede mogtvallen. Op
alle voorkomende zaken moest besluit genomen worden naar de meeste stemmen, het-

geen door elk der leden achtervolgd moestworden, mitsniemand, tegen zi
jnen wil,

d'orange, T.V.p. 71. sTazpA, de .
:pî& Belg. luib.Vll1.p.457. :0R,Ilist.d.Nederl.oprl.
9. 1.B. V1l.bl.481,482. uool
aT,Nederl.Jffdf.B.lX.bl.350,351. wAGEAAAa,Beschr.van
Am#/crtf.St.1.bl.333,334.
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overstimd wierde ter zake van het bewllligen en opbrengen van beden of van eenige1568onderstandgelden; indien de leden zicll daaromtrent niet konden vereenigen of verstaan, 1576

zou het geschilworden gesteld ter uitspraak en zeggen van den Prinsvan '
oranje met
dcgenen, welke hi
j uitden Raad van Ilblland daartoe b1
j zich zou willen nemen. De
Edelen en Overheden der steden zouden gehouden zt
jn na te ltomen, elk voor zooveel
ii
jneingezetenen mogtaangaan,aldebesluiten,aldus staatsgewi
jze genomen, zonder
eenig wederzeggen,bi
jverbeurte,datalle schadeen onkosten,daardooreenigzinsveroorzaakt, zoo wcl op hunne personen cn goederen, als die van alle burgers en poorters

dersteden,verhaald zouden worden,en zi
jbovendien gestraftzoo en in diervoege,als
met kennisvan den Prinsvan oranjebi
jdeStaten, ofdie van den RadeProvinciaal,
zoo zullts nood ware, verklaard zou worden. In de Vergadering moesten eerst en
vooral voorgenomen en afgehandeld worden de zaken het Gemeene Land betreFende;
daarna die van de stcden, t
lorpen en gemeenschappen; en op llet laatstdie van alle

bi
jzondere personen,ten ware om gewigtige reden anders goedgevonden wierd. Alhetgeen de Edelen en afgevaardigden der steden in de Vergadering hadden voor tedragen,
of begeerden, dat voorgedragen zou worden, was de Advoltaat of Griëer van het Land

gehouden schrifteljlt te doen. De Advokaat of Griëer van het Land moestaanteekening houden van alle onafgedane zalten in de Vergadering, om de leden, voor de

volgende bi
jeenk-omst, daar opmerkzaam op te maken. Niemand van hen, welke ter
dagvaart gekomen svaren, vermogt zonder verlof daarvan te sclleiden, vt
sördatde ti
jd
van scheiding bepaald zou zi
jn. Vöôr het scheiden van de dagvaart, moesthelgeen
aldaar afgehandeld en besloten was, overzien en gelezen, en door een van de Edelen

en van eenigesteden geteekend worden (1).
ln het Noovder-lêwartier hadden de steden, in het midden desverleden jaars,ellt
een lid der Vroedschap naar ffppr'zgezonden,om aldaar te bli
jven en alle zaken,zoolang de oorlog duurde, te regelen en afte doen. Na verloop van zes maanden, was

deze Yergadering,op raad des Prinsen van oranje, dewi
jl Nootd-llblland sinds het
verlies van Ilaarlem geheel op zich zelf stond,den tweeen twintigstenvan W intermaand

laatstleden voorbli
jvend (permattent)verklaard,en ditwasdeoorsprong van lletCelle#fe Tan Gecommitteerde Ac#czI van hetNoorder-kwartier, aan welk het beheer vanalle

staats- en kri
jgszaken, hetgewestbetreFende, werd opgedragen. Purmerend werd er,
alszevende stad,voorhet eerstzitting in verleend;ook zonden de steedjesSchagen en
Crootebroek er hunne afgevaardigden, maar lieten dit in het vervolg achterwege. In
deze eerste Yergadering van het nu vaste Collegie van Gecommitteerde Raden werd be-

(1)soM, Hist.d.Nedevl. oovl.D.1.B.YlI.bl.482,483. Verg.Levent.wlsszx 1,D.ll.
b1.460- 464. xsrl'
r,Ilist.d.#pll.Staatsreg.l).lY.bl.588.
45 +
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76 sloten, dat de schepen van oorlog zoo spoedig mogeli
jk behoorlt
jk uitgerusten in zee
zouden gezonden wort
len, waartoe elke stad met den meesten l
jver den Admiraalbehulpzaam zou zi
jn; voorts dat het kri
jgsvolk beter in tucht gehouden en over het
Neovdev-kwartier verdeeld zou worden,ingevolge 'sPrinsen aanscllri
jving van den twintigsten van Slagtmaand; te weten in ffpprl, Alkmaav, fzl/c/ltffzezl, M edelnblik en
Edam ieder twee vaandels;in Monnikendam ,Purmerend, Il
pendam , Purmerland, ltet

ffcl/, Krommenie, Arrpmr/lczlfé'
rtffj/r, G prmcr en W estzanen ieder een vaandel, elk
van drie honderd man. lngevolge dit besluit, werden drie of vier dagen daarna de
Hop
'lieden RrvcuAvEh en KoEx u x s'
ru xwxzK met hunne vaandels naar Krommenie

gezonden. De Spanjaarden ecllter, welke te Assendelp lagen, hiervan verwittigd,
trachtten hen te voorkomen en rukten des nachts,naar Krommenie Op, doch vonden
er 'sPrinsen volk, welk het dorp een vierendeel uurs te voren bezethad. Nu ontstond

eene scllermutseling, die van middernachttotden morgen duurde, toen de Spanjaarden terugtrokken en , door de Nassauschen aclztervolgd, een aanul
' &'olks verloren.

RuvclAvza legerde zich kortdaarna te G prmcr (1),
.
In Zeeland nam oRAxzn insgelt
jlts alle mogeli
jke maatregelen, om de zaken op een
geregelden voet te brengen. Hieronder behoorde vooral het instellen van een Geweste-

li
jken Raad, zamengesteld uit de Gouverneurs en drie afgevaardigden der steden Zierf/rzcc, Fccrc en Vlissingen, éénen l'
Iollandschen afgevaardigde, en 'sPrinsen LuitenantAdmiraal in Zeeland. Deze Raad, welke om de drie weken beurtelings in elk der
drie genoemde steden moest vergaderen , was belast met het uitvoerend.bewind over

alle burgerli
jke- en kri
jgszaken, en bepaaldeli
jlk met lzet bestuur en toezigtover het
Zeewezen. Hoewel de aloude Raad.van Admiraliteit,.of het Admiraliteits Hof, in stantt

bleef, werd hetregtsgebied van datHof door dezen Raad aanmerkeli
jk beperkt; want,
daar het tot op dezen tt
jd over alle zalten, hetZeewezen betreFende, zondereenige
bepaling uitspraak had gedaan, werd thans vastgesteld, dat het slechts over buit gemaakte goederen en andere zaken, de waarde van duizend gulden niette boven gaan-

tIe, zou mogen vonnisvellen, en datzi
jne uitspraken aan de eindeli
jke beslissing van,
den Gewesteltjken Raad zouden onderworpen zi
jn. Xen meent, dat het groot belang
van het Zeewezen en wat daarmede in verband stontl, den Prins genoopt hebben tot
tleze beperking van de naagt der Admiraliteit, om daardoor het Zeewezen meer regt-

streeksonderzi
jn gezag tebewaren (2).
Thansacl
ztte oaAxzz zich in staat een aanslag op Antwerpen te beproeven,daar lll
j,
iloor de overgave vaa Middelburg, nu over tle geheele Zeeuwsche vloot, welke dien,

(1)vEl
zlcs,chron.p.Ilbovn,b1.412-414.
,,
(
2):nzûscslGeselt.t.h.Nederl.Zœl
zh
cze?;,.D..l,.M,251-253.
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moestbegunstigen, beschikken konde. Reeds in hetbegin desverledenjaarshad.hi
j11
55
67
86
mzhaz '
rrRQrEAV,uitCondébj Valendennesgeboortig en een zi
jnervertrouwdstedienaren, aan twee Predikanten te Antwerpen gezonden, om met hen de middelen, ter

volvoering eener onderneming tegen die stad,te beramen. De beide Geesteli
jken hadden hierop twee hunner geloofsbroeders,zxx bE vos en zAxoB vAw scnlzxzx, afgevaar-

digd, om dezezaak metden Prinste bespreken (1). Ondertusschen had zekere zvxx
ALoxso, een soldaatop het kasteel te Antwerpen, aangeboden, tegen eenebelooning van
twintig duizend dukaten, deze sterkte den Prins in handen te spelen; en nu waren

nz vos, vAx scHlzwEx en TVRQUEAV met geloofsbrieven van ohAxzz heimeli
jk in de
stad teruggekeerd, om den aanslag, welke op den derden van Lentemaand bepaald

was, te bevorderen. In korten ti
jd was'thun gelulkt, een aanzienli
jk getalburgers
in de zamenzwering te betreklten. Tussclaen de vier en vi
jfhonderd rappe soldaten,
meest Mrildegellzen uit de omstreken van Iperen, waren reeds, onder allerlei vermommingen, binnengeslopen en van wapenen voorzien geworden; reeds hielden drie
en dertig van de tachtig man, uit wellte de bezetting van het kasteel bestond, zich
gereed de poort,welke naar de stad geleidde,te openen en de sterkte over televeren,

toen hetverraad,kortvöôr de volvoering er van,ontdekt,ALowso metvier zi
jnermedepligtigen gevat en, na de ontzettendste folteringen, ten dood gebragt werd. lh vos,

l'
raorEAv en bunnesoldaten ontkwamen door de vlugt(;), OztAyzxwsaanslagen tegen
hetkasteelvan Gent,de steden Valenciennes,Maastrt
'cht,Nkjmegen enBevgenp, Zoom ,

werden insgeli
jl
tsveri
jdeld (5).
Ook de Spanjaarden zaten nietstil, maar waren evenmin alsde Prins gelukltig in
hunne ondernemingen. NomcxRxzs trachtte door middelvan zekeren zkx HEv en eenige

andere uitgewekene burgers, welke zich in Utrechtbevonden en heimelijk verstand in
Gouda lzielden, deze stad,waar toen geene bezetting lag, te bemagtigen. AoRI&AwpIETERSZ.j de schoonzoon van z-kw uzv ,haalde omtrent twintig Roomschgezinden aldaartot
den aanslag over. Een van hen ,PIETER zAxsz., vroeger stadsslotenmaker, had nog den

sleutel van het Ylamingspoortje onder zich, door welk men zeshonderd Spanjaarden
zou inlaten; zoo dit mislultte, zou men een toegemetseld gat in den Doelentoren

openen,waardoor zi
j over de '
gracht metschuiten naar binnen konden geholpcn wor(1)Archives#ela Afcf:pn d'orange,T.IK p.78.
(2):01t,Ilist.d.Nederl.oprl.D.1.B.Vl1.bl.483,484. n00Fr)Nedevl.ff9/.B.IX.bl.
351,352.

(3)hrchives de la Maison #'orange,1'.1Y.p.184-187,194,332-335,350,351. vlGtlx.
Epist. ad. llorpEnv3f, p.732. B0n, Ilist.d.srederl.oorl.D.1.B.Vll.b1.484. Ygl.Liervoor,
bl.320.
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1568- den. Alles wasbehoorli
jk voorbereid, en denacht'na den''kl
jfdeù van '
Sprokkelmaand
1576 tot uitvoering des plans bepaald, toen op den derden de ltomstvan Jonkheer ALBRECIIT

van Akznpzltf met honderd vt
jftig soldaten binnen Gouda, b1
j dezaamgespannenen llet
vermoeden wekte, dat hun toeleg ontdekt was. AORI-tAX mEr
rEhsz. scllreef dit over
naar Utrecht, doch de boer, welke den brief zou bezorgen, werd aangehouden en
de aanslag ontdekt. AIIRIA&X I'lETEltsz. en de slotenmalter werden onthalsd, de hoofden op staken ten toon gesteld, en stukken van het ligchaàm dcs eerstgenoemden de

vierpoorten uitgehangen. Den overigen medepligtigen is, naarlletschi
jnt,vergiffenis
geschonken (1).
De zachte doch natte weersgestel
dheid bemoei
jell
jltte de ltri
jgsondel
-nemingen. In
Delpand,datgeheelonderwaterstond,werd de oorlog in kleinesclluitengevoerd(2).
In llet Noovder-kwavtier was het niet beter gesteld, en de Baron OE cuEvRExvx,welke

j onlangsmetdrie duizend man ge13 v. zich Gouverneur van W alerland noemde, waar hi
Louw- komen was, wer
d daardoor verhinderd de W aterlantlsche schansen te bestolken, terwjl
m aand
hi
j vruchteloos poogde,nu eens door beloften,dan door bedreigingen,deBevelhebbers
te bewegen,zich over te geven (5). De Noord-llollanders hielden zich intusschen
bczig met hetherstellen en uitrusten hunnervloot,dewi
jlook de vi
jand te Alnsterdaln

1574

zich op nieuw ter zee toerustte, en zonden zelfs naar Bremen en Ilam burg, om schepen te koopen. Xen ging tevens voort met het versterlken der steden, het vermeerde-

ren van lkrijgsvollt, en zich alom , zooveelmogeli
jlt, tegen de aanslagen desvi
jands
teverzekeren (1). Soxov lietvoortsin allesteden van hetNoorder-kwartierafkondiïen,datniemand metzi
jne schepen ofgoederen naar andere plaatsen mogtvertrekken,
zonder toestemming desPrinsen van oranje,buiten wiens bewilliging ook niemandvan
llen op andere landen, dan die onder 's Prinsen gezag waren, mogt varen of handel

dri
jven,op verbeurte van schip en goetl,ofde waarde van dien;terwi
jlellk,diesinds
Vi
jftienhonderd zes en zestig met of zonder paspoorthetLand verlaten had, gehouden
zou zi
jn binnen een bepaalden ti
jd, de reden van zi
jn vertrek op te geven; alles onder bedreiging, van bi
j overtreding daarvan als landverrader gestraftte zullen worden.
Een bevelschrift, genoegzaam van geli
jlten inlloud, werd eerlang doorden Prins van
otan)
.'
e, in naam des K oni
ngs,door geheelIlolland en Zeeland uitgevaardigd (5).
.

'

(1)soR,Ilist.d.Nederl. 00rl.D.1.B.V1l.b1.484. IIOOFT,Nederl.#9/.1X.bl.352,353.
v#Ax wlzx op wAGEXAAR, St. Vl.bl.115117.
z

(2)Archivesde la Jfcïdpn d'orange,T.1V.p.325.
(3)BoR,llist.d.Nederl.00rl.D.1.B.YIl.b1.487. UOOFT,Nederl.ffkW .B.lX.bl.353.
(4)tEslcs,cltron.t?.Ilborns
,b1.416,417.
(5)non,Ilist.d.A'c#crf.0orl.D.1.B.Y1I.bl.498.
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Hoe juist van pas, zoo hier alselders,deze voorzorgen ter verdediging en bescher-1568ming waren , bleek toen tegen het midden van Sprokkelmaand eene fe1 opltomende 1570
vazst schier alle wateren begaanbaar gemaaltt had. De Spaansche bezetting van Steen-

bergen deed over heti
jseen invalop heteilandje Ruigenltil,hetwelk geplunderd en gedcelteli
jlkuitgemoord werd (1). DECHEVREAUX nam insgelt
jksterstond de gelegenheid
Waar,om metvEanvoo aan het hoofd van drie ôfvier duizend man,over de bevrozene 19v
.

poelen en sloten, verscheidene dorpen in Noovd-llblland aan te tasten. J'
rokFprmcr, J5Tp2- Sp
k.tjl
.
sl.

mevveer,Jisp,Krommenie,Krommeniërdijk,J'
J%.
:/-en oostzanèn,dieofslechtbewaaltt 1574

ofkwali
jk versterkt,en doordeinwoners,bi
jhetnaderenvan denvi
jand,verlatenwaren,
werden vermeesterd en geplunderd.De Spanjaarden waren naardrie ofvier dezer dorpen
door cenige huislieden geleid geworden. Xen verhaalt, dat zi
j eene gelzeele weelk
besteedden met hetvervoeren van den buitnaar hun hoofdltwartier te Assendelp. ln
het dorp J'
Fprmcr hadden zi
j echter waltkeren tegenstand ontmoet. De kerk aldaar
was door laen bezet, toen zeven stoute gasten, die elltander trouw gezworen lladden,
dpor de Aborderdcur er in stormden en onversaagd op hen aanvielcn. Doch van alle

zjden door het '
grooter aantal vi
janden besprongen, werden vi
jf dezer aanvallers, na
wonderen van dapperheid verrigt te hcbben, afgemaakt. Twee van ben , '
rulzs zAx
xzluLEs en T-kxxs I)z BoER, ontsnapten door de Oosterdeur, maar achtervolgd en genoodzaalttvan ellkander te scheiden ,beloofde de. een den ander,datwie van hen mogt

vallen, in zjn makker een wrelter zou xinden. THIJS sverd achterlzaald en neergesabeld; q'z
tAxs ontlkwam ter naauwernood over de bevrozene Tilsloot, doch door een

Spanjaarcl vervolgtl,keerde hi
j zich om ,wierp hem achtcrover,en spitstelzem met
zi
jngeweerin heti
js,waarop hi
jhem van zjne wapenen beroofde enontvlugtte.Zullte
daden van onverschrokkenheid werden.er meer door de getergde landlieden gepleegd.
Xaar het ontbralk in die treurige dagen van haat, verbittering en woede, o0k nietaan

trekken, in welke de menscheli
jlkheid hare regten llandhaafde. De ingczetenen van
oost- en kvest-zanen, door den Overste HExoltlK vAx BhoExxlrvzEx, den Luitenant en

zwagervan soxov, welke er met twee vaandelsvoetvolltgelegerd was,bi
j hetnaderen
der Spanjaartlen verlaten, trachtten methunne kostbaarstehavete ontvlugten. Terwi
jl
elk in der haastzi
jn goud, zilver en kleinooden bi
jeenpakt, isLAXBERT xEyuzsz., een
huisman van W est-zanen, op niets anders bedacht, dan om zi
jne oude moeder, die
zich niet voorthelpen kan, te redden. Ht
j plaatst den dierbaren schat op eene
slede, welke hi
j over llet i
js voortsleept. Lang en moei
jeli
jk isdetogt. DeSpanjaarden, vlammende op buit, zetten hem achterna, en te vergeefs poogt hi
j zich
en zi
jnemoederin het riet of onder een walte verbergen; de roofgierige soldaten
(1)s0:,Hist.d.Yc#:rl.0orl.D.1.B.V1I.bl.483. I
loolar,Nederl.ffly/.B.lX.bl.351.
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15
68- ontdekken zi
jne schuilplaats,maar treden, op het zien van ditbl
jk van kinderli
jke
1576 li
.
efde, beschaamd en getrnFen terug. LAMBERT xELxsz.bragt nu zi
lne moeder in vei-

ligheid naar ffpprp en werd terW esterpoortingelaten,op welke de stedeli
jl
teRegering
later deze daad, ter vereeuwiging, heeft laten afbeelden. Hi
j zelf vestigde zich in

Ilbovn, waarvelezi
jnernakomelingen tweeeeuwen in ri
jkdom en aanzien leeftlen,en
sommige van hen de hoogste regeringsambterl bekleedden. - 00st- en W est-zanen
werden geplunderd en in brand gestoken. VAN MROEKHUYZEX WaS Onderttlsscllen te
ffpprzl gekomen. Op heteerste geruchtvan hetnaderen desvi
jands, hadden de ingezelenen der beide dorpen in ti
jds met hunne kostbaarheden de vlugtwillen nemen,

doch hi
jhad hun zulksop verbeurtevan li
jfen goed verboden,en voortsbi
jtrommelslag zi
jne soldaten bl
jeengeroepen, alsofhi
j zicllter verdediging gereed maakte, maar
zich,in stededaarvan,methen weggemaakten debewonerstergenadevandenvi
j=d
overgelaten. Te ffpprl wasditbekend geworden, en toen hi
j, op lzetraadhuis ontv
boden , aldaar wilde binnentreden, werden hem eenige schampere woorden over

zi
jn gedrag door eenen schuttertoegeduwd. Hi
j en zi
jne knechten trokken hierop hun
zi
jdgeweer,maarde sclautterbragthem een slag op hethoofd toe,dathi
jnederstortte.
De burgers schoten straks te hoop onder het gesclzreeuw : ))hangt den weglooper, den
ouden dief en verrader op 1'' en ter naauwernood ontkwam vAx BRoEKuvvzEx in het

raadhuis aan de woede des vollts. Hi
*er antwoordde hi
j op de vraag derGecommitteerde Raden,waarom hi
j zi
jn postverlaten had? dathi
j om betaling voorzi
jne soldaten, en om kruid, lootlen lonten, waaraan hi
j gebrelkhad, geltomen was; en toen
hem gezegd werd,dathi
j ditalleshad ontvangen,schold hi
j de Radenvoorleugenaars
uit,trok zi
jn zwaard en begon te razen en te tieren,doch werd ontwapend en gelast,
zich te begeven, waar zi
jn pligt hem riep. Nu begaf hi
j zich woedend naar zi
jne
herberg,liet zi
jne wonde verbinden en schreefaan solov, dat men hem sindski
jf
welten geene soldi
j veor zi
jn volk gezonden had, tevenseen briefvan vri
jgeleide verzoeltende,om zich totden Prins te vervoegen en bi
j dezen zi
jne lklagten in te dienen.
Sowov weigerde dit verlof en was over de geheele zaak zeer ontevreden, doch zond in

alleri
jl kruid en lood naar de Hoplieden aan den Zaankant, en droeg hetOPPerbevel over hen aan wxltorAAs avvcuAvEh op. Xeteene zediglzeid, zeldzaam in jonge
lieden, verschoonde zich Rvvcuxvzh van dien eervollen last, uithoofde zi
jner jeugd
en weinige ondervinding. Soxov zelf.begaf zich naar die streek en toen naar Purf'
ncrczltf, voor wellks behoud en dat der omliggende dorpen te vreezen was, wan-

neer de Spanjaarden de Kplrerscltalts, voor welke zj hetbeleg geslagen hadden, bemagtigden. Spoedig echter verdween deze vrees. De aantogt van Graaf LobEw zzK van
Nassau met een leger naar de Nederlanden, noopte lt>rocEsyrxs llet grootste gedeelte

zi
jner benden uithetNoorder-kwartierteontbieden. De veroverdedorpen en schansen werden dadeli
jk weder door de Nassauscllen bezet, en de vri
jbuitersbeproefden

D ES VADERLA ND S.
zelfs nu en dan aanslagen tegen de Spaansche bezet
ting te Asseltdelp,waarbi
j zi
jvaak11
55
67
86
grove buitensporigheden pleegden ,doch doorgaans, uithoofde hunner geringe magt, te

lkortschoten (1).
Terwi
jlde Spanjaarden zich in îvatevland opllielden,werden velemiddelenbeproefd,
om Mossr te verlossen. Op den last van den Prins van oranje, hem onder gestrenger
toezigt te lzouden dan totnu toe geschied was, liet soxov den Graafin zi
jne lkamer
opsluiten,de Iloplieden coltcuEaA en IIIIRII>LXBRAAK,welke totdien ti
jdbi
jhem geweest
waren, in afzonderli
jlke vertrekken bewalken, en hem alle scllri
jfgereedschap ontnemen.
Zelfs beraadslaagde men, of hi
j niet te Ezl/f/ltffzp'l of te Xedemblik in meer verzekerde bewaring z0u zi
jn. Xen beweerde nameli
jl
k,datBossv verstandhouding llieldmet
eenigeburgersteIlborn,om diestaddenSpanjaardeninhandentespelen,ofzi
jneverlossing
te bewerlken; dat er reeds meer dan twee honderd geweren in het geheim binnengevoerd waren, om onder zekere personen te worden uitgedeeld,welke last lladden een

oploop in de statlte verwekken,terwi
jlde vi
jand met schepen vanAmsterdam denaanvalvanbuitenzoubeproeven.Daarechterbi
jeenallernaauwkeurigstonderzoelkindelzuizen
der burgers niets gevonden werd, waar een zweem van verraad in te bespeuren was,
bleef Bossu te Ilborn, niettegenstaande soxov er sterlk op aandrong, hem naar Zuid-

ffpl/czlcl te voeren en hi
j zelf, om dezen ti
jd of een weinig later, den Prinsvarl
oran,'e verzocht, hem , op zi
jn woord van terug te zullen lteeren, eene reis naar
Brussel te vergunnen, alwaar hi
j hoopte tlen Lande in het bevortlcren des vredes
treffeli
jke dienst te bewi
jzen, en in de eerste plaats eene wisseling van ZJ
i-IIPe1soon
tegen dien van den Graafvan Buren teweeg tebrengen (2).
De pogingen van Graaf yuonzwlzlc van Akç:ctf, om het Fransche Hof ten voordeele
der Nederlanders te stemmen (5), hadt
len een gunstig gevolg gelaad,bovenalsinds

lli
j ten gevalle van cATuxhlxA nz xzolcz, wellte vlamde om de Keizersltroon aan
het lauis van Valois te brengen, van eenige Duitsche Yorsten de belofte wist te ver-

ltràjgen, dat zi
j zich bi
j de keuze eensRoomsch Koningsvooreen Franschen Prins
zouden verklaren. Niet alleen had KAREL IX llierop verzelterd, dat hi
j,openli
jlk
of in lzet geheim , met de Duitsche Vorsten over de zaken der Nederlanden zou beraadslagen waar naen zou verkiezen, raaar ook de gelden, reeds aan den Prins

(1)slEyoocz,Ilist.d.1.g.d. Fl. Liv. IX.p. 249- 251. :0R, Bist. d. Nederl. 00rl. D. 1.
B. Vll. b1. 487, 488. vEslus, cltron. r. Iloorn,b1. 407- 409,416- 420. pERs,d'ontstclde
Leeuw ,bl.246 248. soETEBoox,Saanl.hvkadia,b1.484- 499.

(2)n0a,Hist.d.Nederl. 00rl.D.1.B.Vll.b1.488,B. Vlll.b1.592. vEtlrs,Chron.'p.
Iloorn,bl.421--423. Yg1.bl.410- 412.

(3)Ziehiervoor,bl.283-287.
11 DEEt. 5 STrK.
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1568- van oranje verstrekt, niet in reltening zou brengen. Hi
j had Izonzwlzlt een geschenk
1576 van honderd duizend Rjksdaalders doen ter hand slellen; de onderhandelingen, te
Frankfort aan den Main begonnen, waren te Metz voortgezet, en reeds in Oogstmaand des verleden jaarshadden zich de Graaf en llertog cxlhlsToFFzr,zoon van den
Paltzgraaf,met het aanwerven van kri
jgsvolk voorFransch geld bezig gehouden (1).
Echter niet vöôr Sprolkltelmaand des volgenden jaars was LonEwlzlt gereed, in de
Nedevlanden te vallen. Xet eene kri
jgsmagt van zes duizend man Duitsch voetvolk,
drie duizend ruiters en twee duizend Franschen trolkhi
j, doorzi
jne broedcrs zA> en
HExoalK van Nassau en llertog CHRISTOFFEL verzeld, over den Rtjn,en sloeg zich
22v. neder bi
j Ulpen, tusschen Aken en Maastricltt. Van deze laatste stad, in wellte
SP
Ok- oRwxzE veIe aanhangers telde en waar slechts drie vaandels in bezetting lagen,meende
kerlm
.

1574 hi
j7 ofschoon van geen ander geschul dan twee of drie veldstukken voorzien, zich
meester te ltunnen maken en alsdan in Braband te dringen. Doch eene versterking

Vall eenige vaandels geoefend lkri
jgsvollt, Onder DON BERNARDIN DE MENDOZA derWaarts
2'
7v. gezonden, veri
jde
lde zi
j
ne lloop van in de nabi
jlleid dierstad over de Maas te trekSPrOk.
i'
kelm.ken. Hoewel zi
lne str,j(
lmagt gering, zi
jn vollk ongeoefend en het jaargeti
jde voor
een kri
jgstogtallerongunstigstwas,bragtevenwelzi
jne verschi
jning ltxovzsExsin geene
geringeverlegenheid,daarhetSpaanscheleger,doorde verliezen in delaatsteti
jden,
aanmerkeli
jlt geleden had,de zeegewesten nietdan mctgrootgevaar van hunne bezettingen ltonden ontblootworden, en het kri
jgsvollt, sedertdriejaren zondersoltli
j, ten
hoogste ontevreden was, terwi
jlde Prins van oranje daarenboven tegen onderscl
zeidene
plaatsen aanslagen smeedde. Zelfs verlieten vele aanzienli
jke Spaanschgezinde burgers
met hunne huisgezinnen de steden, in wellte men verslandhouding met de Prinsgezinden vermoedde. Hoop .en verwaclzting vervulden dezen; scllrik en ontsteltenis genen.

De Landvoogd ondertusschen deed al, watin de gegevene omstandiglleden in zi
jn Vermogen was. Hi
j nam achtduizend Duitsche ruiters, vier duizend Iwitsersen twee en
veertig vaandels W alen in dienst, over welke sAxcuo D'&VILA het bevel werd opgedra-

gen. Geli
jk de benden in W aterland, ontving ook hetSpaansche kri
jgsvoll
t voor Leiden bevel, zich metb'wvzsA te vereenigen, onder belofte, datde achterstallige soldi
j,
na het eindigen van den veldtogt tegen IuonEwlzlt, zou aangezuiverd worden. Voorts
wertlen 'sKonings leenmannen opgeroepen en gelast,binnen veertien dagen ,opverbeurte
3 v. hunnerl
eenen,te Kerettthalsgewapend te verschi
jnen.

II'AVIL:wasondertusschenxEwmaand oozt naar raastpiclttgevolgd,van waaruithi
j gedurig sclautgevaarte hield metdewasLente.

J,
.

18v. sauschen, in een van welke zeven honderd man van hen sneuvelden en Bemelen, een
Lente-dorp dcor hen bezet

xnaand.

,vermeesterd werd. Men gisptronzwxzx,dathi
jvoorMaastricltt,

(1)svchivendela Jfffl
àpê)d,Orcppc)T.lY-p.278-281.p.96+ 116*.
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hetwelk hl
j om de versterkte bezetting verrassen, noch uithoofde van zi
jn gebrelk11
55
67
86
aan geschut belegeren konde, zi
jnen ti
jd verspilde, door nietsbeslissende schermutselingen zl
jne magt verzwakte, en den Spanjaarden daardoor den ti
jd liet, zich geheel
ten stri
jde toe te rusten. .
xaar hi
j wachtte op beloofde hulpbenden uit Franlêrljlê,
welke men noodig keurde, om den togt met hoop op goeden uitslag voortte zetten.

Toen hi
j echter langerdan eene maand deze versterking te vergeefsllad te gemoetgezien, en de Spanjaarden lzem bi
jna allen toevoer afsneden, besloothi
j op te breken,
en verzocht den Prins van o-nje, te Ilerwerden, tusscben Maas en W cc!, postte
vatten en zich van eengenoegzaam getalschepen en bruggen te voorzien,dewi
jlhi
j
aldaar de Maas dacht over te trekken, en met hem vereenigd in Noord-Braband te

rukken. ORU JE keurde dit plan af, daar het hem niet mogeli
jl
k was, zoo spoedig
het benoodigde oorlogstuig te verschaFen, en hi
j ongetwi
jfeld 'sGraven magt nog te
gering oordeelde, om het ontwerp uit te voeren. Daarenboven werden van den ltant

der Spanjaarden wederpogingen aangewend, om toteen vredesverdrag te geraken. Uit
dien hoofde z0u de Prinsgaarne gezien hebben, datzi
jn broedernog eenigen ti
jd op
de grenzen gebleven, of den weg naar Em bden ingeslagen ware, om van daarlateree'j

aanslag op belfzIjl te beproeven, of ziclz naarIlblland in te scllepen. Hi
j betuigde
althans aan eenige zi
jner gemeenzame vrienden, ))dat lzi
j den Graafen zi
jn legerop
dien ti
jd gaarne honderd mi
jlen ver wenschte, want lzi
j was van gevoelen,waarin
IuonEw lzlt trouwens zelf deelde, dat, z0o de onderneming mislukte,het beter zou ge-

weest zi
jn, llaar in het geheel niet begonnen te hebben, dewi
jleene nederlaag den
moed der Hollanders en Zeeuwen geweldig moest t
derslaan.'' Daar IuobEw lzli in- 8
,e ne
tusschen zich reeds in beweging had gesteld, bragt oolt de Prins zes duizend man in tljr5a:4
sllz.

den Bommelerwaard bi
jeen, om lzem te gemoette treklten,en bemagtigde hetlkasteel
'
W aardenburg, thans door drie honderd Spanjaarden bezet. LonEwlzli rukte nu voor- 11:.
waarts langs den regteroever der lzooggezwollen rivier, nadat zi
l'ne vel-wacbting, Boer-V'''Sm.
,

meltde binnengelaten te worden, was teleurgesteld. Xidtlelerwi
jl begaf zich zAw van.
AW.
st
sctf naar Keulen, hopende aldaar geld te vinden , om de misnoegde soldaten, door

betaling der achterstallige soldi
j,totkwi
jting hunner pligten aan tesporen.
Stxcuo b5AVILA, met zestien vaandels '
W alen onder xoxnRAoox en eene ltornet
zwaargewapende ruiters onder MAARTEX scxlExx versterlkt, was de Nassauschen langs den
linker Xaasoever gevolgd, om hun den overtogt te beletten, en had door versnelde

dagmarschen hun den pas afgewonnen. Daar hij voor Nijmegen beduchtwas, waar
oaAxzE vele aanhangers telde, en een aanslag van IuooxwlzK op die stad vermoedde,

trok hi
j bi
j Grave, doormiddelvan eeneschipbrug, overderivier en bezette ovevAd,
sclf nevens de omliggende dorpen, terwi
jlLonEwxzx zich nog te Venle bevond. ln 1,
yv.
den avond van denzelfden dag stiet echtcr de ruiteri
j, van weerszi
jde terverltenning Grasnl'
uitgezonden, plotseling op elkander en cr ontstond eene schermutseling, waarbi
j de
46+
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1568- Nassausche ruiters; door LonzwzzK zelven aangevoerd, de spaansche overhpop wierpen
1576 en, naar eenigen, hun aanvoerder LAsso , een neef van Ityrocllslsxs, gevangen namen ,
5Telke nog dien eigen nacht naâr billenburg gevoerd werd. Loozwzzu, wien nu
(le weg naar den Bommelerwaard was afgesneden, sloeg zich neder in het dorp

lfpp/f, aan het einde der Mookerlteide die totNk
jmegen zich uitstrekt, welke statl

z

van D'AVILA eene versterking in manschap hatl ontvangen. Den volgenden raorgen trok

hi
j met eene aftleeling ruiteri
j op, om de stelling desvi
jgndste verkennen, doch op
14x. llet gezigt van de voorhoede des Spaanscllen legers,-dat in volle slagorde aanrukte,

Gr
15
a7
sm.
4 rerlde hi
j spoorslags naar zi
jne legerplaats terug, om zich tot den stri
jd gereed te
malken, welken hi
j dien dag nietverwacht had,meenende,dathetgrootste gedeelte
des vi
jandeli
jlten heirs zich nog aan gene zi
jde derMaas bevond. Xet tien vaandels,
meestalFransch voetvollt,bezette hi
j de verschansing, vöt
sr Jfpp/c opgeworpen; vi
jf en
twintig vaandels Nassauschen plaatstehi
jterregterzijde van datdorpineenvierltantachter de ruiters, die ten getale van achttien honderd of twee dllizend man,in Tier laoopen

gesclzaard waren;het overigezi
jnerruiteri
jliethi
jpostvattenineeneltleinevlakte,dieten
Oosten van lzet dorp gelegen en ten Noorden door eene ri
ct
nbeer
nsd was. Door
'i
# hoo
*..
# e
t..
z e
deze hoogten, welke Noordwaarts over de Mbolêerl
teide loopen, belemmerd om zi
jne
stri
qj
dmagtbehoorli
jk te ontwiklkelen,washi
j genoodzaaktgeweest,zi
jneruiteri
jvöörhet
.

voetvolk te stellen, stri
jdig met de kri
jgsltunst van dien ti
jd, naar welke zj alti
jtl
aan de beide vleugels hare plaats had. Z0o ongunstig de grondsgesteldl
zeid voor Looz-

wzzlt was, zoo gunstig was zi
j voor den vi
t
l
'and. Dezen leverde zi
j hetgroote voordeel
op, dat lli
j zi
jne ruiterij aan den linltervleugel lton stellen naastlletvoctvollk,welks
regtervleugel tegen de Jfcc.
: leunde,zoodathi
jaan de eene zi
jde door de rivier,aan
de andere door de hoagten beveiligd was tegen het gevaar van overvleugeld, of in de

zi
jde aangetast te worden. Daar ecllter de plaatseen weinig te eng was, liet b'AvILA
lzier zestien vaandels NYalen ontler Alowoltz
toox post vatten, m et het front naar Jfpp/ç

toe. Aclzter hen plaatste hi
j, op eebigen afstand,eene afdeeling Spanjaartlen,in vier
hoopen verdeeld, en een aantal sclzerpschutters onder GoxzAluvo nz BhtccAnlow'
rr en

nox rsanlxxxo I)z TolzEno. Gezamenli
jlt maalkten zi
j in hetgeheel vier duizend man
uit. Linlks van het voetvolk, stonden in den vorm eener lzalve maan,alzoo met een

wi
jlkend centrum en vooruitstelkende vleugels,vieraftleelingen '
W aalsche scllerpschutters
te paard. De linltervleugel was gedekt door eene kornet van twee llonderd zwaargewapende ruiters onder MXARTEX scuEaK. ln dezelfde linie met hen en vöör de halve
nlaan stonden drie afdeelingen ligtgewapende scherpschutters te paard, wellte het gevecht moesten beginnen. Ondertusschen was HlElttkl!s met drïe honderd Spaansclae
scherpschutters, en cuEvaEAvx met zeven vaandels voetvoll
t aangeltomen, wellte alle
zich aan den linkervleugel plaatsten. HzEltoEs berigtte tevens, dat vAyunEz niet twee

tluizend vi
jf honderd Spanjaarden, tien vaandels Duitschersen drie honderd ruitersin
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snellen aantogtwas. O'AVILA echterbesloot, na ri
jp beraad, dezehulpbenden nietaf11
55
67
86
te wachten,maar van zi
jne gunstige stelling gebruilt temaken en de Nassauschen
onmiddelli
jlk aan te vallen. HI
j zond derllalve drie honderd man ter versterlting aan
xoxohAgox met bevel, terstond de verschansing vôör Mbolc aan te tasten, wellte dan

oolt stormenderhand werd ingenomen. Doch de Spanjaarden werden er spoedig daor
een gedeelte van roozw lzx.
s achterhoedc L
resevve)wederuitgedreven. W eltll
-a echter
de
n
l
i
nke
r
v
l
euge
l
v
er
s
t
er
l
k
t
,
z
i
ch
e
r
op
nietlhv
maakten zi
j, door eenige vaantlels van
lneester van. W'u rultte b'AvII,A m et lzet ïrosvan zi
jn voetvolltop,de strijd werd al-

emeen, en LooEwzzzts bende eerlang aan hetwi
jlken gebragt. De Spanjaarden zetten evenwel de vlugtenden nietachterna, om hetgevaar te vermi
jden,door 'sGraven
ruiteri
j, wellte ten aanval gereed stond, afgesneden te worden. Dit gafLooEwlzx
den ti
jd, zi
jne voetknechten weder ten stri
jd te scllaren; maar vruchteloos waren
zi
jne pogingen en die zi
jner medebevelhebbers, om hen te bewegen op den vi
jand
aan te ruklten. Geld.
? geld.
/ was de lkreet, well
te de huurlingen aanhieven. LonEwlzK , m eer heldhaftig dan voorzigtig, stort zich nlz aan llet hoofd van zes hon-

dertl busruiters (karabiniers) op den linltervleugel des vi
jands, werptdegeharnaste
speerruiters (lansiers) van nIA&ltTEX scuEllt overhoop,en jaagthen naarden kantvan
Graveop de vlugt,waar zi
j het geruchtverspreitlen,datde Spanjaarden geslagen zi
jn.
Dadeli
jlt echter had IIIERGESde stelling van scllElx meteene afdeeling W aalscllpaardevolk ingenomen. De busruiters van xaooEw lzlt reden andermaalin vollen draf vooruit

en op de vi
jandeli
jlte ruiteri
j aan, lesten lzunne karabi
jnen en zwaaiden toen,naar
de vechtwi
jze van dien ti
jd, terzi
jtle om , ten einde zich wederachter den hoop aan
te sluiten en op nieuw te laden; maar bi
j dit omzwenken vielen hen nExzl
uoxrE en
xEwooz-t met hunne speerruiters in . den rug en bragten llen in verwarring; een gedeelte weelk den weg op naar Bommel, llet andere naar de hoogte, vöôr het front
des voetvolks gelegen. Hier tastte BEIZMOXTE met kleine afdeelingen van dertig tot
veertig ruiters, om in te dringen , waar zich epne opening mogt aanbieden, s'an alle
kanten en met zooveel geweld de Nassausche aan, dat spoedig launne gelederen

gebroken werden. W el bragt Looxwlzlt zi
jne verstrooide ruiteri
j zooveel mogeli
jk
bi
jeen; wel rende hi
j ten derdenmale met de sabel in de vuist op den vi
jand aan,
maarwerd teruggeslagen en zi
jne ruiters sleepten,in de vlugt,eolk hetvoetvollkInede,
dat werlkeloos den stri
jd aanzag. Tlaans deed D'AVILA metzi
jne geheele ltri
jgsmagt,
door zoo even aangeltomen benden versterltt, een algemeenen aanval en veroverde

Izoozwzlx.
s legerplaats, waar alles netlergesabeld werd. Zi
jne ruiteri
j zette de vlugtenden aclaterna, die bi
j menigte onderhetzwaard vielen, of in de moerassen, waar zi
j
eene schuilplaatszochten, omlkwamen, of bi
j enkelen werden najejaagd en afgemaaltt.
Hetgevechtlaad twee uren geduurd, maar moetallerhevigst geweest zi
jn, bli
jkens de
nog nietgeheelvergeLene spreelkwi
jze, waarbi
j iemand,op wien men gebelen is,Ilaar
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- de Kookerheide verwenscht wordt. De overwinning der Spanjaarden was volkomen.
XzxnozA,wiens moed en beleid veeldaartoe hadden bi
jgedragen, verhaalt, datslechts
acht of tien Spaansche voetknechten , even zooveel W aalsche, en zestien of twintig

ruiters gesneuveld, en ruim bonderd man gekwetst waren (1). Anderen echter,en
meer waarschi
jnll
jk, brengen het getal dooden aan de zi
jde der Spanjaarden op
twee honderd. LooEw lzx. daarentegen llad tusschen de twee en drieduizend, naar an-

deren, meer dan vier duizend man voetvolk, vi
jfllonderd ruiters, dertig vaandels en
twee veldstukken verloren. Van de drie honderd Nassausche kri
jgsgevangenen,werdde
helftaan de boomen opgehangen. LonEwlzK zelf, zi
jn broeder HENORIK en Hertog
CHRISTOFFEL lieten op dezen noodlottigen dag hetleven. Hoe zi
j omkwamen,isonbekend. De lt
jken der beide Graven zi
jn nimmer gevonden. Som'migen verlaalen, dat
zi
j in het lleetste van den stri
jd, doodelijlt getroffen, naar kri
jgsgebruik beroofd en
uitgekleed, en onder de andere gesneuvelden vermengd geraaktzi
jn. Eenigen meenen, datzi
j door de hoeven der paarden vertrapt geworden, of in een moerasverzonken zi
jn. Anderen beweren, dat zi
j in eene boerenwoning, waar zi
j ziclltothet
uiterste verdedigden, door de vlammen zi
jn omgekomen. Eindeli
jlkwileen gerucht,
datronEwxzK, gekwetst, zicllnaar deulfcc.
sheeft gesleept, om zi
jn dorstte lesschen
en zi
jne wonden te wasschen, maar aldaar door een hoop boeren, die hem niet'
kende, isovervallen en, om zi
jne wapenrusting tebekomen, afgemaakt(2). DeSpanjaarden zelve erkenden, dathi
j, zi
jn broeder Ilsxnltzlt en Hertog CIIRTSTOFFEL zich a1s
dappere ridders betoond hadden (5). Xeer dan veertien dagen verkeerde ORA/JE in
(1)))C'estun signeasw
sczevidente
,''voe*
c.
#tlli
*
i
#erbi
%
F
i,))queDieu y ayda desagrace,etavoulu que les hérétiques et rebelles fussent ainsi chastiez par les naains de nos soldats, veu que'la
victoire nous advint avec si peu de sang respandu de nostre part, et une si grande em xsion du
lem--'' Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.Xl.p.266.

(2)hrehives de la Jfcïé'
pzld'0rJ?7#c,T.1V.p.327,328,335,357,363-372,379,383,
384. Supple'
m ent ctfr Archives, p. 154- 156. vlt
lLll Epist. ad. HoppEatTx, p. 798,801,803.
MssoocE, Ilist. d.1.g.d.Fl.tib.XL p.249- 267. STRADA, de #c#p Belg.Lib.Y1ll.p.458 462.
4ZAMPASA, della guerra di Fiandra, T. 1.p. 122- 129. BESTIVOGLIO, Nederl.Ilist. bl.191- 201.
1.s PETIT, chrolt. d. 11011.T. ll.luiv. Xl. p.277,278. cHApprvs,Ilist. 47:4. #. !.g. d. Fl.Liv.
IV@p. 166 174. 1)E TAssls, Comment.Lib.ll.p.188- 190. IIARAEIJS,Annal.Wrétl.T.111.p.
200 204. B0R, Ilist. d.Nederl. 00rl.D.1.B. Vll.b1. 489- 492. v. METEnEN,Ilist. (
l. Nedert.
Opr/. B.V.b1. 99, 100. v.nEvp,Nederl.6'c:ch.B.1.bl.11. IIOOFT,Nederl.JS:J.B.lX.b1.
353 361. (
IOUTHOEVEN Chrolk.D.1l.bl.96. sosscllA,Neerl.Ileldend.D.1.b1.185- 190.
*

colvlx-wlEasnlTzln-,#c Taebtigj.00rl.D.1I.b1.285 299.

(3)Mnyoocz Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.Xl.p.266-
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onzek-erheid over hun lot

(1). Xen dacht,dat zi
j gevangen genomen waren en de11
55
67
86
spanjaarden dit geheim hielden. PaltzgraafI/
R>:IIERIK bood zelfs RzorEsExs eene groote
som geldsaan voorde slalting van zi
jn zoon (2).
De Nederlanders verloren in LonEwlzm van Nassau, op welken z1
j een onbepaald
vertrouwen stelden, hunnen i
jverigsten en moedigsten verdediger,wiensdood algemeen
.

door hen betreurd werd, en Prins wzLLEx derfde in hem den getrouwsten vriend en
raadsman, wien men zi
'ne rcgterhand in de bevri
jding der Nedevlanden pleeg te noeqj

mçn. Hi
j was in Vi
jftien honderd acht en dertig geboren, en na de Hoogescholen
van Straatsburg en Geneve bezochtte hebben,vroegtjdig in deNederlanden gekomen,
waar ht
j den slag van St. Quentin bjwoontle. W elke uitstekende diensten hi
jsedert
zi
jnen broeder en den Nederlanders,zoo in hetkabineta1sop hetoorlogsveld,bewezen
heeft, getuigen deachtlaatstejaren van zi
jn kort,maarbelangri
jk leven. Grootwas
zi
jne llelkwaamheid in hetbelzandelen van staatszaken, en zi
jne onderhandelingen zoowel met het Fransche Hofals metde Duitsche Vorstèn streklken daarvan ten bewi
jze.
Xen beweert,datzoo hi
j door die behoedzaamheid en voorzigtigheitl,wellte hi
jdaarbi
j
beloonde, zich onlt in den ltri
jg had onderscheiden, hi
j een uitstelkend Veldheer zou
eweest zi
jn. lntusschen bewi
jzen de gevechten bi
j Moncontour, Ileiligerlee en Jemmingen,het verrassen van Bergen in ffco
lcgptfttlczl,en de slag op de Mookerlteidezjne
schitterende deugden als ltri
jgsman, en dat hi
j even schrander was in hetontwerpen,
als onverschrok-lten in het uitvoeren van stoute ondernemingen. Wimmer welligt zou

hem de overwinning ontgaan zi
jn, indien llet niet zi
jn l0tgeweestware, steedsmet
zaamgeraapt schuim van huurlingen, tlat hem in de ure des gevaars aan zi
jn lot
overliet, tegen de lleste soldaten der wereld, aangevoerd door de geoefendste Veldhee-

ren van dien ti
jd, te moetcn stri
jtlen..Versierd met de edclste gaven van verstand en
llart, welsprekend,minzaam , openhartig,milddadig, van behagell
jkevormen en innemend van voorltomen, wist hi
j allcr harten te boeijen en vertrouwen voor zich in
te boezemen. Onverpoosd was hi
j werkzaam , 't zi
j met den geestofmet hetligchaam , en onbesproken van gedrag en wandel. Omzigtig in de staatszaal, dapper in

den strt
jd, genegen tot stoute daden en onbevreesd in de gevaren, werd hi
j voor den
volmaalttsten Ridder van zi
jn ti
jd gehouden. Zi
jne spreuk: Patience en fzlzlpcczlcc was
geheel overeenltomstig met zi
jnc gemoedsgesteldheid en de omstandigheden, in welke
hi
j verlkeerde. A1si
jverig voorstander der nieuwe leer, had hi
j veelt0thare vestiging
en verbreiding bi
jgedragen; en hetwasvoornameli
jk op zi
jn aandringen, dat de Prins
(1)ArcltivesdelaJféfïé'
poz#'orange,T.lY.p.383.
(2)cwsfpwyA,della guerra di Fiandl'a,T.1.p.129. cllApprvs,Ilist.t2#z?.d.1.g.deFl.Liv.
1V.p.174. Il
oR,f'
fld/.#.Nederl.Oprl.D.1.B.Y1l.b1.492.HOOFT,ATc#crl.Il
'ist.B.lX.bl.360.
.

1568- lkan uoranje openli
jk totde Hervormde Kerl
toverging (1). ))Hetiseencgepasteen
1576
.
d Iltenis
regtmatige hulde aan zi
gne nage ac
, da
tin lletVorsteli
jk Huisvan ovalt
je,bi
jde
naamgeving van een Erfprins,nog alti
jd de naam van LooEwxzlt Inetdien vanAVILLEM,
door eene waarli
jk zinri
jke zamenvoeging,vereenigd wordt (2).''
Graaf IIEXORIK van Nassau lzad slechts den ouderdom van vierentwinti
gjarenbereikt,
voo
r
de
z
a
a
l
k
de
r
Xe
tlerlanders het
toen lzi
j, geli
jk zi
jnebroederslzonEwlllten Anoxzr,

leven liet. Aan de Hoogescholen van Leuven en Straatsburg ontving hi
jeene wetensclzappeli
jkeopvoeding,verzeldein Vi
jftienhonderd negenenzestig den Prinsvan oranje
naar Franlêrijk tot ondersteuning der Hugenooten,maakte tegen heteinde van Vi
jftien
honderd zeventig zich gereetl, met hem naar Ilolland te vertrelkken, en onderscheidde

zicllin Vi
jftienhonderd twee en zeventig in eene schermutseling xnetdebendendesHertogsvan Alba. Teregt lkoesterde men groote verwachting van den jeugdigen held,die
geenegelegenheid hadlaten voorbi
jgaan, dewapenen terverdediging derNederlanders
op tevatten (5).
Even als Graaf HENORIK , 35ras llertog CHRISTOFFEL in den bloci des levens ges1
3el1veld. Xet kalmte en gelatenheid verdroeg de bejaarde Paltzgraaf>'
REDERIK dittreFend

verlies. ))Houdt goeden moed,'' sprak hi
j tot zi
jne diep terneérgeslagen Raadslieden.
))Xi
jn zeon was een menscll, en daar Goclhetaldus wilde, is hetmi
j liever,dathi
j
buitenslands voorde goede zaalt stri
jdende isomgeltomen,dan dathi
j binnenslands zi
jn
ti
jd in lediggang,well
tedesDuivelsoorlkussen is,had doorgebragt(1).''
De Spanjaarden schreven de eer der overwinning op de Jfpp/rcr/?cff/c aan stxcllo
b'AvIsA ,

de Wederlanders aan den Heer van Iliewges toe. Onmislkenbaar echter is het,

dat de slag voornameli
jlk door het beleid van BELAIONTE en de dapperheid zi
jner ruiteri
j gewonnen werd,.lzetgeen de Koning erkende,welke dien Bevclhebbermeteene

(1)Ygl.ArcltivesdelaJfaison d'orange,T.lY.p.74,138. wAl-slxcllAx,Lettr.C,CXà'
.X1V.
:0l
t, Ilist. d. Nederl. 00rl. D.1.B. Yll.bl.492. v.IIEYO, Nederl. Gt
?.
vcA.B.'
l.bl.11. HOOFT,
Nederl. #ï:/. l1. lX.bl.361,362. Leven rco;wlsl
-Ex l,9.ll.bl.472- 476. v.KAMPEN,Vc-

derl. Karakterk. D. 1.j 140. GROE: vAx PRINSTERER,in de hrehivesdelaMaison #'orange,
T. 1.p. 180- 182+.2de Edit. T.IY. p.398,399. v.coavlx-wlERsBlTzxv,de Tachtigi.oprl.
D. lI.bl.299- 302.

(2)zosscllA,Neerl.Heldend.D.1.bl.190.
(3)hrchives de la Yci:po,d'orange,T.1.p.228,2deEdit.T.111.p.323,441,448,468,
505.T.lY.p.398.

(4)slmvvz,Pfâltz.K.:-c/t.S.267,aangehaald door tmosx v.pnlssrnnnn,in dehrcltives#:
la #cidp?zd'orange,T.lY.p.367.
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buitengewone jaarwedde van vijfhonderd kroonen begiftigde. Onder deze ruitershad1568zich inzonderheid I>lzTao axvoslo rshol'rl, een Italiaansch Edelman, door moed en
onverschrolkkenheid onderscheiden. Terwi
jlhi
j in eene bendeNassauscllen,driemaaltal-

rijkerdan de zi
jne,eene vreesseli
jke slagting aanrigt,breelktzi
J
-nelans. Hi
jgri
jptnaar
zi
jn zi
jdgeweer, maarvindendedathetgevestervan afgesclloten is,wringthi
jeenen
guitschen ruiter het zwaard uit.de vuist, en velt hcm zelven het eerst er mede neder.

Kortdaarop trefthem een kogelin de lendenen, doch, hoe zwaar gewond, bll
jftllj
op llet slagveld totde overwinning zich voor de Spanjaarden verklaard heeft. Nu eerst
zinkt hi
j neder, en wordt voor dood naar de legerplaats gedragen. Tegen alle verwachting aan,herstelde hi
j weder en ontving naderhand,zoo oua deze a1s andere dappere daden onder I'ARMA,den bi
jnaam van:Iéaliaansclten Paladkjn (1).
l

Het overschot van I-ooEwzzx.
s verslagen leger had zicla her- en derwaarts verspreid.

Slecllts de Fransche bende was bi
jeen gebleven en bemagtigde, in ,sPrinsen naam ,
het ltasteel Cqrpen, hetwelk zi
j versterkte en van waaruitzi
j hetplatte land a:iep.
Bi
j een harer uitvallen, nam zi
j honderd man gevangen van eene afdeeling Spanjaarden, wellke St. Pïj/ voorbi
jtrolt. Een gevoeliger verlies werd den Spaanschgezinden
tloor zestien vaantlels Franschen toegebragt, well
ke, om zich bi
j GraafIaonEwlzx.te
voegen, in het bisdom Trier el
komen waren,doch op hetvernemen zi
jner nederlaag,
terugtrokken. Nabi
j Straatsbttrg ontmoetten zi
j Graaf utxwzBz
tlu van Ens,die twee
afdeelingen Duitsch kri
jgsvolk voor xEovyrsExs had geworven, tastten llem terstond
aan, verstrooiden zjne bende en ontnamen hem de geweren, die op wagens geladen waren, lletgeen zi
jne reis naar deNederlanden aannaerlkeli
jk vertraagde (2). De
burgeri
j van llltelten, wellke op het gerucht, door de vlugtende ruitersvan scllElx.
.

verspreid, aan de Spaansche bezetting. de sleutels der stad had afgenomen, gaf die
onmiddellt
jk terug, zoodra deze mare valsch bevonden was (5). ORAxzE trok eer-

lang met zi
jne ltri
jgsmagt op Ilblland terug, niets anders verlnoedende, dan datde
Spanjaarden nu OP dat ewest zouden aanrulkken, waar LobEwlzKsnederlaag eene
algemeene verslagenheid verwelkt had. ))Gi
j ltunt u nietvoorstellen,''schreefhi
j aan
zA.
> %'
a% Acw
çt
çt'v, den eenigen broeder, welke hem was overgebleven, ))hoe hier

aller gemoederen van vrees beyangen zi
jn en te meer, daar de moed der vi
janden derwi
jze is gezwollen, dat zi
j dreigen, me$ hunne geheele kri
jgsmagt het
*

(1)STRADA,deWc//pBelg.tib.Y1Il.p.459,460. IIOOFT,Nederl.#9f.B.lX.b1.360,361.
(2)I-E PSTIT, chro3t.d.#
..011.T.lI.Iziv.Xl.p.278.cuwpprvs,Ilist.:ck.#.1.g.deFl.luiv.
1Y.p. 174. :0R, Ilist.d. Nederl. oorl. D.1. :. YlI. bl. 492. v.MSTERSN,Rint.d.Feda-l.
Oorl.B.Y.bl.110. IIOOFT,Nederl.Sï:f.B.lx.bl.361.

(3)MExllocE,Kist.d.1.g.d.Fl.Liv.XI.p.267.
11 D>;EL, 5 STVK,
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1s68- gewestte overweldigen,hetgeen zi
j,menscheli
jker wl
jze gesproken, gemaltkeli
jk en

1576 zonder gevaar kunnen doen; want is er geen vollt ter wereltl, dat zich over eene

oede tjding meer verheugt dan dit, zoo iserook zi
jnsgeli
jken niet,datzich zoo
spoedig door een ongelultkig voorval laat te nederslaan. lk zie hier allen in zulk eene

verlegenlleid, dat zi
j niet weten, wat te beginnen, alles verloren achten en geene
hoop meer op eenige hulp ofuitkomstkoesteren.- W atmi
jbetreft, gi
jkuntverzekerd zi
jn,dat ilk, zooveelin mi
j is en geli
jk ik tothiertoe gedaan heb,mi
jnen
pligtzalbetrachten; want ik voorzie duideli
jk,dat zoo deze gewesten onderhetjuk
en de dwingelandi
j der Spanjaarden zi
jn teruggebragt, er de godsdienstin alle andere
landendeerli
jk doorgetroffen,ja,menscheli
jkerwi
jze gesproken, vooralti
jd uitgeroeid
zalworden,zoodaterzelfsgeen sprankje meervan zaloverbljven (1).''
Indien de Spanjaarden zich onmiddelli
jk lzunne overwinning ten nutte emaakt, den
Prins in den Bommelerwaard aangetast,en dan den togt naar Ilbllaltd voortgezet hadden,zouden zi
j,er is geen twi
jfel aan,groote voordeelen belzaald hebben. Xaar zoodra de slag op de Mbolêerlteide gewonnen was,drongen de soldaten op de beloofdeuit-

betaling der achterstallige soldi
j van vi
jf en dertig maanden aan, en daar o'AvILA.
thans hiertoe evenmin in staat was als voor het gevecht,joegen zi
j hem en hunne
overige Bevelhebbers uit de legerplaats, verscheurden hunne vaandels, kozen andere
Oversten en trokken,ten getale van drie duizend man, naar Antwerpen, om zich daar

op de eene of andere wi
jze te verschaFen, watzi
j te vorderen hadden. Ondanltsden
raad van >-R>:IIIIRIK zy>ilt>:wo'
r, Heer van Cltampigni, broeder des Kardinaals oawxvElzx,z,
thans Bevelhebber van Antwerpen, nam ltyrovEs>rws, welke in de stad gekomen was,
volstrekt geene maatregelen van voorzorg tejen de aanrukkende oproerige soldaten,bewerende, dat zt
jn gegag alleen, hun wel in teugel zou houden. Xen vermoedt, en

indedaad nietzonder grond,dathi
j hunne muiteri
jt0tzi
jn voordeeltrachtteaantewénden; want hadden zl
j der stedeltjlke Regering en burgeri
j geduchten angsten schrilk
aangejaagd, dan zouden deze, geli
jk hi
j hoopte, zoowelalsde Staten van Braband,
meer geneigd zi
jn, hem eene aanzienli
jlte som in te willigen. Zekeris, datde Heer
van Cltampigni
', in zi
jn naam , viermaalhonderd tluizend gulden,terbetaling der soldaten,van de stad ter leen moestvragen;datlli
j dien Bevelhebber,welkezi
jneW alen
en Duitschers onder de wapenen had gebragt, om den oproerlingen,welke in het kas29v. teeldoor de bezetting waren binnengelaten, den toegang tot de stad tebeletten, gelastte

Gr
1a
5s
7m.
4 wederaf te trekken; en dath1
j,schi
jnbaar verbolgen,maar werlteloosaanzag,hoe de
muitelingen, nu overmoediger geworden ,de grachten opvulden en den aarden wal,ter
bescherming van de stad opgeworpen, slechtten en zich toen op het plein, tusschen

(1)hrchivesde la Scï:p',Torange,T.IV'
.p.387,388,
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de stad en het kasteel, in slagorde schaalden en alle toegangen bezetten. Niet ach-15681576

tende op de schoone woorden van REorzsEws,dewi
jl.er van geene betaling ingesproken
werd,troltlten zi
jondereen woestkri
jgsgeschreeuw in destad,plunderdenhethuisvan

nz csxxploxx,en bestormden tegen den avond het stadhuis, hetwelk doorhun Oversteof

Eletto betrokken werd;voorts wierpen zi
jzich bi
j tienenofmeerdergetalindewoningen
der burgers, waar hun het beste en eelste moest opgedischtworden, en bragten den
geheelen nacht, onder het plegen van allerlei moedwil, in de straten door, zoodat

.

vele ingezetenen,niets anders dan plundering en moord voor oogen ziende, bi
jhet
aanbreken van den dag met hunne huisgezinnen uit de stad vlugtten. Om de oproerlingen te bevredigen en erger te voorkomen, was RzouEsExs gedwongen, den Heer van
Cltampigni, die zich in de nieuwe stad verscl
aanst had en gereed was, de muiters

bloedig te ontvangen, terwi
jlde Onder-AdmiraalvAx H.
&AXS1,EBE, op zi
jn verzoek, tot
dat einde ook het geschut der vloot, welke in de haven werd uitgerust, liet laden,

bevelte geven,metzi
jn volk de stad te verlaten. DE cuAxlyzowltroltaf,enyI&AMS'
rEBE 27v.
verwi
g'
derde zich met zi
l'ne schepen, uit voorzorg tegen eene mogeli
jlte poging derGjOS
w4
RI'
muitelingen, zich er meester van te maken. De Spaansclze soldaten bezetten terstond
de poerten, ontnamèn aan de Regering de sleutels, en gingen vonrt naet razen en tie-

ren en op betaling aandringen van hetgeen hun, geli
jk zi
j zeiden, ))van Gods- en
regtswege toelkwam-'' Xetveelmoeite gelulkte lleteindeli
jk,hen te bewegen,een ge- 29v.
deelte der achterstallige soldi
j, die meer dan een millinen guldensbeliep, in gereed Grasm.
geld, waartoe de burgeri
j van Antwevpen viermaalhonderd duizend gulden opgebragt
en ztyroryrs>:xs zi
jn zilverwerk en andere kostbaarheden verpand had, te ontvangen, en
voor het overige lakenen en zi
jden stoffen in betaling aan te nemen. Xaar toen de
Landvoogd,welligtsteunende op de kalmte,die onderllen lzeerschte,sindszi
j het gereed geld in llanden gekregen hadden, hun liet voorhouden, dat de geheele afbetaling

tot geschikter ti
jd moest uitgesteld worden, lkende hunne woede geene grenzen meer.
Antwevpen was verscheidene dagen llet teoneel hunner buitensporigheden, nogtans on-

derhielden zi
j zulk eene gestrenge tucllt,datniemand van hen den burgeren ongestraft
iets ontroofde. REocEsExs zag zich ten laatste we1genoodzaaltt, de soldi
j op de be- ,
30v.

paalde wi
l'ze te voldeen; en nadat den muitelingen, in 'sKonings naam ,eene breedeBloeinl.

vergiFenis was aangekondigd, verlieten zi
jeerlang de stad,aan wellke zi
j dageli
jkszes
duizend gulden gekosthadden (1).
(1)Archives de la Maison #'orange,T.lV.p.381. MEwoocE,Ilist.d.1.g.d.'Pl.Lib.Xl.
p.267 verso - 269. STRADI,de #:!!p Belg.Lib.V1lI.p.462- 466. c.
&MpAwA, della guerra di
Ffco7#rc,T.1.p.127 verso - 130. :EATIVOGI,IO,Nederl.#9f.bl.201- 205.IzEPSTIT, cltronpd.

#pll.T.ll.Liv.Xl.p.278. cHAppuys,Ilist.:Jz?.#.1.g.d.Fl.tiv.IY.p.174,175. Ds TAs47+

nt
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Op dien zelfden dag behaalden de zeeuwen eene belangri
jkeoverwinning.De Onder-

1576 Admiraal vAx u-txxsrEoz hat
lzich bi
j hetfort oordam,tusschen Lilloen Calloo,voor

anker gelegd. Zi
jne vloot,twee en twintig schepen sterk,wastegen Zeeland bestemd,
maar nog nietgeheelten aanvalgereed, welken zi
j, vercenigd meteene vloot,die in
Spanje werd uitgerust, moest ondernemen. De Zeeuwen, hiervan onderrigt, besloten
de schepen op de Scltelde te verrassen. Evzh'
r uzwllltlxssx en een ander Scheepsbevelhebber werden vooruitgezonden, om de meest gunstige gelegenheid daartne op te nemen, en kwamen spoedig met twee veroverde wachtschepen terug. Hierop zeilde Iz0-

oEwlzlt vA> Bofso'
r met een veertigtalsmak-en razeilen op de vi
janfleli
jke vlootaf,
welke, op ditgezigt, alle zeilen bjzette,om naar Antwerpen te ontkomen. Doch de
ligte, snelzeilende vaartuigen der Zeeuwen, welke daarenboven hetvoordeel van den
wind hadden, verllinderden dit. Twee groote Spaansche schepen, op een van welke
vAx uu xsrzbs zelf zich bevond, en een ltlein Engelsch vaartuig waren weldra genomen, en drie andere, die aan den grond geraalkt waren, in brand gestoken. Acht

van de overige schepen, wier mansclzap met booten aan land gezet werd, terwi
jl
men trachtte de bodems naar Alttwerpen op te slepen, vielen in handen der Zeeuwen.

Zi
j, die ontkwamen, waren derwi
jze gelaayend, dat zi
j voortaan geheel onbruikbaar
waren. De Spaansche soldaten, wellke dien dag in Antwerpen op de 1I
'ccrlrtfg
feest hielden over de zege op de Mbokerlteide bevochten, snelden , z0o uitgedost

zJ
i' waren, te wapen en rukten langs den sli
jkerigen di
jlk op de Zeeuwen aan. Buitendi
jks,diep in den modder,vatten zi
j posten begroetten hunnen vi
jandmeteenwakker geweervuur, doch konden,evenmin als het hevig geschutvuur van de sterkte 00r-

dam ,hetwelk spoedig door de Zeeuwen totzwi
jgen gebragtwcrd,Bovso'
rdenterugtog:
beletten. Xet de ve/overde schepen, die Joos'
r OE xooa en AIARTEX bhoo op he:

sleeptouw hadden,een goed aantalltri
jgsgevangenen,honderd en tweemetalenstuklkén,
en vele kostbaarheden, welke de Onder-Admiraal,uit vrees voor de oproerigesoldaten,

in zi
jn schip had laten overbrengen, liep deZeeuwsche vlootzegepralende Ylissingen
binnen. HAAXSTEOZ werd naar belp aan.den Prins gezonden en langen ti
jd gevangen
gehouden. De Spanjaarden verdachten llem van verraad, van welke verdenking lzij
ziclllatervolltomen gezuiverd heeft(1).
sIs, comment. Lib. 1l.p. 190. HAawnus, Alknal. Bl'
ab. T. 111.p.204. B0R, Ilist.d.ATe#t>rl.
00rl.D.1.11.VlI.bl.493 495.v.METEREN,Ilist.d.Nederl.00rl.B.Y.bl.100, 101.v.aEv.
n,
Nederl. ff9f. B. 1.bl.11. HOOFT,Nederl.#f,
y/. B.lX.bl.362 -369. v. convls-wlEnsslTzxv, 44

Tachtigj.Oorl.D.ll.bl.304 319.
(1)hrehivesdela Jfci&plzd'0rc??.
/
?:,T.Y.p.11,31. MExoocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.luiv.X1.
p.270 272. CAMPASA, della guerra di Fiandra, T.1. p. 132. :szTIv0uI,I0,Nederl.Ilist.bl.
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De overwinnipg der zeeuwen verlevendigde den wankelenden moed der Prinsae-1568- 1576
.
zindcn. De Staten van Ilblland bewilligden oaAxzz honderd en vi
lftig duizend gulden

'smaànds voor den ti
jd van zesmaanden, ofzoo lang de omstandigheden ditzouden
vorderen. Xaar hoe aanzienli
jk deze som ook desti
jdsware en de Prins zelf zich verwonderde, hoe de Staten haar, na al de rampen , welke het Land getroffen hadden,

nog konden vinden,was zj op verre na niettoereikend,om de gewoneonvermi
jdeli
jke uitgaven te bestri
jden. ))Er isderlzalve zeer weinig kans,''schreefde Prinsaan
zAx van Nassau, ))ietsvan belang te ondernemen, jenzi
j w1
j iemand vinden, die ons
de behulpzame hand biede. Vroeger heb ik u gezegd,dat men dit Land tegen al de

magtdes ltoningsvan Spanje tweejaren konde verdedigen,doch datwt
j dan vreemde
hulp zouden behoeven, ten ware llet God behaagde, zoo als t0t nu t0e gesclzied is,

het zonder eenigen anderen bi
jstand te onderschragen. Xaar ik spreek menscheli
jlter
wi
jze; en daar nu binnen kort deze twee jaren verstreken zi
jn, is hetmeer dall
ti
jd, dat eenige Vorsten en Potentaten ons dehand reiken. lndien crgeen zoodanige gevonden worde en wi
j, bi
j gebrek van hulp, verloren gaan, in Godsnaam ,
't zi
j zoo! W i
j zullen althans de eer gcnieten van gedaan te hebben, wat geen
vellt vöör ons gedaan heeft, nameli
jlt: zich in zulk een lklein gewcst,tegen zulke
groote en vreesseli
jke pogingen van zulke magtige vijanden,zonder eenige hulp hoegenaamd, verdedigd en staande gehouden te hebben. En wanneer de arme ingezetenen

llier,hoewelvan elltverlaten,nogtans zich bli
jvenverzetten,zooalszi
jtothedengedaan
hebben en ik hnop, dat zi
j nog doen zullen, en z0o God 0nsnietwilstraffen en
alles laten verliezen, zalhetden Spanjaarden nog de helftvan Span)
,'e kosten, zoo in
goed alsin volk,völrzi
jaan onseen einde gemaalkthebben (1).'' Evenfraaialsnaar
waarheid is derllalve gezegd, ))dat de Prinsvan oranje,in wien de werkzaamhedell
van allen zich zamenvatteden , sterker was dan lle: ongeluk , welk hem getroFen hatl.
Ofschoon door de nederlaag op de Ilbokevl
teidein zi
jne meestgegronde verwachtingen

te leur gestel'
d en in zi
jne teederstc gewaarwordingen geschokt,vereenigde ht
j evenwel
bi
j eenen onwanlkelbaren moed eene onverwrilkte standvastigheid,en door debeoefening
dezer deugden,deelde hi
j die aan anderen mede (2).,9
'sPrinsen stri
jdmagt te land bestond uit honderd en vi
jf vaandels,zoo Franschen,
Engelschen , Schotten, en W alen a1s Nederlanders; een en zeventig vaandels lagen in

205,206. I.z PETIT,Chron.d.#p#.T.ll.p.278. cHzppuvs,Ilist.t2#',.#.!.g.d.Fl.Liv.lV.
p. 177. :oR, Ilist.d. Nederl. oprl.D. 1. B.V1l.bl.495,496. v.METEREN,Hist.d.Nederl.
0prl.B.Y. b1.101, 102. HOOFT,Nederl.fff.
î/.B.1X.bl. 369--371.

(1)Archivesdela*
nMaison.
'd,orange,T.Y.p.395-397.
(2)GRosx v.palss'
rnnER,in dehrchivesdela Maison #'oralzge,T.Y.p.Vl.
-
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1568- Zuid-Kolland, veertien in Zeeland, en twintig in W aterland. De zeemagttelde hon1576
I hepen

derd en twee oorogsc
, na
meljk: in Ilblland zes vliebooten en twintig andere
vaartuigen, zoo drommelaars,kromstevens als heuden (transportschepen);in Zeeland
elf groote schepen, zes vliebooten , en dertig kromstevens en heuden; in W aterland

achtgroote schepen,zes galei
jen,vi
jfvliebooten en tien boei
jers,benevenseenige waterschepen (1). ORAxzx en de Staten besloten,metdezemagtonverschrokken afte
wachten,watde vijand tegen hen zou ondernemen,en hun plan getrouw tebli
jven,
de Spanjaarden uithet Land tejagen (:). REovEsEwsbereidde zich inmiddelsvoor,
om den kri
jg te geljken tt
jde op drie punten in Ilolland voorttezetten;culAppxx
vzrzLx,x moest in Zuid-llblland vallen, raAxcssco u Lozz Leiden belegeren, en bz

cuzvREArx op nieuw in W aterland rukken. Eenigen tt
jd te voren had nE loBluxs,
Stadhouder van Friesland, vruchteloos gepoogd, den Burgvoogd van Iledemblik tot

het overleveren van stad en slotaan den Koning te bewegen (5). In Amsterdam waren vier groote schepen, achtboei
jers en twaalfwaterscllepen uitgerust, doch nietin
zee gestoken op lzet vernemen der voorzorgen van sowov, welkedeschansenteScltoorldam en elders liet versterken, de vloot uitrusten, en de binnenwateren met kleine
28v. gewapende vaartuigen bezetten. Op zekeren morgen echter verschenen plotselingtwaalf
Bl
im.of veertien waterscllepen van Amsterdam voor de reede van ffpprzl, en maakten zich
1oe
575
meester van een koornschip, dat aldaar ten anker lag. De geheele stad geraakte hier-

door in beweging;dadeli
jk werd hetveroverde Spaansche Admiraalscllip,delnquisitie,
met nog eenige schepen , die in de haven lagen, naar buiten gebragt en met twee

vaandels kri
jgsvolk nevens een goed aantalvri
jwillige burgersbemand, om den vi
jand
achter na te zetten, die methet geroofde schip was vertrokken. De Admiraal xoh-

xsx-ls slaxszoox washem weldra zoonabi
j, datlai
j, geene lkans ziende rnethetbuitgemaakte schip te ontkomen,ditin brand stalk en dri
jven liet. Doch deNoord-llollan-'
ders hielden er terstond op aan, bluscllten hct vuur en bragten het schip bellouden

binnen. Daarop vervolgden zi
j de vi
jandeli
jke schepen, maar konden die nietinhalen (4).
30v. Twee dagen daarna vertoonden zich met het aanbrelten van den morgen, veertienBloeim.honderd man van nE cuEvRzAvx voor W przzlcrrccr, maakten zich spoedig meester
van de onbezette schans, en trokken toen in de grootste stilte voort, om W pr-cr te

(1)Arcltivesdela Maisond'orange,T.lV.p.397.
(2)Arckivesde la Jfcidp'ld'orange,T.V.p.7.
(3):0a,Ilist.d.Nederl.oprl.9.1.B.YIl.b1.493.IletWpfteMedemblik,in LetJaarboekje
Ilblland voor 1850.

(4):0a,Ilist.d.N
,ederl.oprl.9.1.B.Y1l.bl.482. vsslrs,Chron.v.ffpprn,bl.424.
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overvallen. Hier echter werden zij door de bezetting,de dorpelingen,de soldaten en15
681576
vri
jbuiters,dievan alle kanten toeschoten, derwijze ontvangen,datweinige van hen,
na een hardnekkigen stri
jd, door de vlugt ontkwamen. Zi
j immers telden negen
honderd dooden, en drie honderd waren gevangen genomen. Xen wil, dat in
dit moorddadig gevecht, niet één der Noord-llollanders het leven verloor, of zelfs
gekwetst werdt!
Niet gelukkiger was de aanslag tegen Purmerend, door ns

cuzvaEatvx op denzelfden dag ondernomen. De Spanjaarden, welke kortte voren Ilpendam bemagtigd hadden, ltwamen er in de morgenschemering tusschen twee en

drie uren aan. Xaar de bezetting, vier vaandelssterk, twee vaandelskri
jgsvolk van
het nabi
jgelegen Kwadljlv
. en het geschut eener groote galei, welke digtonder den
wal post gevat had, noodzaaltten hen, met verlies van ruim honderd man,naan Ilpen-

dam te wi
jken, waar zj eene schanshadden opgeworpen. Doch op hetberigt, dat
de bezetting van ffpprp onder Hopman APPEL in aantogt was, en die van Enkltni-

zcAlspoedig zou volgen,terwi
jltwee galei
jen hun vuur tegen de schansopenden, voeren de Bevelhebbersheimeli
jlk weg en werden door de soldaten metgroote overhaasting gevolgd. Door (le vri
jbuiters onderschept, in de vlugtgeslagen en achterna gezet, ltwamen welduizend Spanjaarden,zoo door het zwaard alsin de slooten en poelen, om het leven. Yzxlcs verhaalt, dat alle wateren met dooden overdeltt lagen,

zpodat men over sommige droogvoets gaan konde. Onder de vier ofvi
jf vri
jbuiters,
welke bj deze gelegenheid sneuvelden,wasde dappere 'THoEx. Denzelfden dag hadden zich Spaansclle benden voor Mbnnklêendam vertoond, welligt om de aandacht der
Prinsgezinden van W prmcr en Purmerend af te wenden of hen te beletten, derwaarts

hulp te zenden; dnch ook hier moeten zi
j meerdan vier honderd man llebben achtergelaten. 'eker is,dat van de dried.uizend man,welkeonderI)EcllEvREAcx in Noord-

#pflcAlf
,
f getogen waren,naauweli
jkszeventig in Amsterdam zi
jn teruggekeerd.- Den
volgenden morgen werden hetdorpIl
pendam endeschansaldaardoordeNoord-llollanders

bezet,welke er een aanzienli
jken buitmaakten. Van de drie honderd gevangenen,te
ffpprzlopgebragt,werden honderd vi
jftig,alleDuitschers,inzeegeworpen;dochdeoverige,meest W alen ,welke 'sanderendaags hetzelfde lotzouden ondergaan, bleven, naar

men meentop aanschri
jving vansoxovennaderenlastvanhetHof,bjlzetlevenbehouden
en zi
jn lateruitgewisseld.Eenige dagen nadeze overwinningzondHertogERIKvanBrunswïqj/
ç-zuzlczlùtfrg,Overstein dienstvan rxLlps,trompettersmeteigenhandige briesren naar

ffpprl en Enkltuizen, om deze steden,op halfgemoedeli
jlten,halfdreigendentoon,t0t
/
onderwerping aan den Koning te bewegen.Xen antwoordde hcm niet;zelfswildesoxov

detrompetterslaten ophangen,doch op lastvan ohAwzz perden zi
j ontslagen (12.
(1)sz PSTIT,Chjmt.d.Iloll.T.Il-Liv-XI.p.279.B0a,Ilist.d.Nederl.oprl.9.1.B.V1l.
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1568- Beter dan DE cuzvRu vx,slaagde culapplx VITELI.
Iin zi
jne onderneming. REouzsExs
1576 l
lad hem , na het sti
llen der muiterj te Antwerpen,meteene afdeeling Spanjaarden,

vt
jftien vaandels Zwitsers,eene kornet ruitersen twaalfveldstukken naar Zuid-llblland
gezonden. H1
j trok Bommel, Loevenstein en Gorlçum voorbt
j, welke eene goede
bezetting in hadden,terwi
jlGorkum daarenboven,doorllet(loorsteken derdi
jken,gemakkeli
jk ltondeverdedigd worden. Hettegenoverliggende îqmudricltem aan deJ'
Vctï!
liet hi
j twee ofdrie uren aclztereen uittwee vuurmonden bescllieten, en toen bestormen. Daar het stedeken niet houdbaar was,vertrok de bezetting, oplastvanden Prins

van oranje,metde vaartuigen,welke erinmiddelsvoorgekomenwaren,hetgeenechter
met een verlies van honderd vi
jftig man gepaard ging. VITELLI nam bezit van de
plaals, en rukte van daar voorLeerdam , hetwellt zich, nadat hetvi
jandeli
jk geschut
van desnachts twee uren totden nliddag er op gespeeld had,bi
j verdrag overgaf. De
bezetling trok uit met geweer en wapenen, en de burgers bleven ongemoeid, behalve
twee Prediltanten en een schoolmeester, die opgehangen werden. Asperen, eene uog

zwalkkere plaats,ging terstond over,onder beding van vri
jen uittogtvoor de bezetting.
ffctf/lclpz?z werd insgeli
jksingenomen. VITELLIvoorzag de veroverde plaatsen van bezetting, die de omstreken afstroopte. Hi
j keerde naar Antwevpeltterug, dewi
jlhem
geld en kri
jgsbehoeften ontbralten, om den togtxoortte zetten. De Zwitserswerden
afgedanlkt, en de Spanjaartlen ten deele in de ltleine steden van lletgewest Utrecbt
gelegd,ten deeleterversterlting van 'sKoningsltri
jgsmagtin Ilblland gezonden (1).
'
VkxzoEz had, na den slag op de Ilbolverlteide, zi
jne soldaten in de dorpen van het
Sticlttgelegerd,waar zi
j geweldig huishielden. Toen lliergenoegzaam alles opgeteerd,
en weggeroofd was, vertoonden zi
j zich voorde poorten van Utrecltt. FEanzxAwo vtx
'
rAxwoa-, Graaf van Zg Atlc/lc, was Bevelhebber der stad in stede van wolRcxRxzs,
wellke onlangs, den vierden van Lenternaand, zoo men meent aan veqgift, ))doo:

weinigen beklaagd'' gestorven was (2). VwyuoEz, die zi
jn verbli
jfin Utrecltthield,
drong er op aan, datzi
jne soldaten binnengelaten zouden worden,hetgeen hun echter
b1. 498, 499. v. METEREN, Ilist. d. Nederl. 0orl. B. V. b1. 102. vEslrs, Chron.r.Ilborn,bl.
424- 430. pElts, ontsteldeLeeuw , bl.255- 257. SOETEBOOM, Saanl.Arcadia, b1.499- 504.
:RAyDT,Ilist.r.Enklt.bl.205- 207.vyryrlzoo,Atl
prd-ffp/lcn# endeAtl
pr#-ffpllcpdcr.
v bl.202- 209,
212,213.

(1)hrchives de la Maison #'orange,T. V.p.29,30. CAMPASA,della guerva diFfc'i#rc,
T. 1. p. 133 verso. syrwTlvot
lslo, Nederl. Ilist. b1. 206,207. I,z PETIT, Chron.d.#p#.T. l1.
luiv.Xl. p.278. :0R, Ilist.d.Nedevl. oorl. D. 1. B. YIl.b1.530. IIOOFT,Nederl.Ilist.B.
lX.bl.377.

(2):0a,#ïd/.d.Nederl.0orl.D.1.B.VlI.bl.492.
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door de Regering, znowel als den Bevelhebberderstad, geweigerd werd,dewi
jlhil
'15
681576
geen last daartoe van den Landvoogd toonen konde. Ondanlts eene mislultte poging,

zi
jn doel donr listen verrassing te bereiken, zou hi
j misschien eindeli
jlt tocllzi
jn wil
met geweld doorgedreven hebben, indien hi
j niet bevelontvangen had,onmiddelli
jkmet zi
jn volk naar Leiden op te rukken en hetbeleg te llervatten, waardoor Utrecbt
van deze teugellooze gasten bevri
jd bleef (1). Kort tevoren, den vi
jfden van Grasmaand, was de laatstgenoemde stad, door voorspraak van ltyrovyrsyrxsbi
j den Koning,
voorloopig in hetgenotvan alhare voorregten,llandvesten en vri
jhedenhersteldgeworden,welke zi
j,df
aor hetstrenge vonnis xan ALBA tegen haargeslagen,verlorenhad (2).
De belangràjke verliezen op éénen dag voorAntwevpen en in Noord-llolland geledezl,
de aanhoudende muitzuchten bandeloosheid der soldaten, hetni
jpende geldgebrek,en
bovenal de hoop, de Algenaeene Staten , om dien tjd te Brusselbeschreven, tot
het inwilligen eener aanzienlt
jlte bede te bewegen, noopten den Landvoogd, thans
'sKoningsopenbriefvan vergiFenis,reedsden achtsten van Lentemaand dezesjaarsuitgevaardigd,in deNederlanden telaten afkondigen (5). Deze algemeenevergiFeniswasZ6onzx
.
el'-

Van eenigen ruimeren OmYang, bevatte eenigeZachterebepalingen ,minderdubbelzinnigemaand.
beWoordingen, en een kleiner getal uitgeslotenen dan de vorige. lmmers scllonlt nu de 1571

Voning TergiFenisaan alle gewesten, steden,gilden,collegiën en bi
jzondere personen,
vooralhetgeen zi
jsedertYi
jftienhonderd zesen zestigstrafbaarsmogtenbedrevenlzebben;
hiervan waren alleen eenige personen uitgezonderd, die metname genoemd werden ,
en onder welke DIEBERIK soxov, DOEKE vA> MARTENA , en DIRK VOLKERTSZ. GOORNHERT
zich bevonden. De afvalligen behoefden slechts te biechten en tot den schoot der Kerk
terug te keeren ,om 'sKonings genade te verwerven, die zelfs den aanllangers der op-

roerlingen niet geweigerd zou wordenj mits zi
j binnen twee maanden berouw toonden
en zich weder van hun pligtkweten. Ook den zoodanigen, welke vroeger geregtelt
jlt
veroordeeld waren, maarbewi
jzen konden alsKatholi
jlte Christenen geleefd te hebben,
werden hunne verbeurdverltlaarde goederen weder toegezegd. Paus ohxooazus Xlll

had dezen vergiFenisbrief,door eene afzonderli
jke bulle,den dertigsten van Grasmaand
bekrachtigd (4).
W elken indruk de afkondiging van dit stuk op de gemoederen der Hollanders en

zeeuwen maakte, leert ons de geheimschrjver van ltyiov>:sEws. ))De algemeene ver(1):0R,Ilist.d.Nederl.0pr!.D.1.B.Vll.bl.499,503.IIOOFT,Nederl.ff9f.B.1X.bl.371.
(2)50R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.Yll.b1.497. Vgl.Mervoor,bl.130,145.
(3)ZieMervoor,b1.335. Vgl.b1.235-239,296.
(4)B0a,Ilist.d.A't
dcrl.oorl.9.1.B.V1I.bl.510-515. v.xsTnns,,Ilist.d.Nederl. oorl.
11.V.bl.102. HOOFT,Nederl.#k
'
df.B.IX.b1.378.
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1568- giFenis,'' schri
j'
aan xvv-GoxEz, ))isafgekondigd, maar de ollroerige steden verjft hi
1576 kjaren, dat zj
- er niet op zullen verlrouwen, tenzi
j de Koning zelfherwaartskome,

want bi
j de vorige vergiFenis, ofschoon nietz0o uitgebreid alsdeze, hqeftde Hertog
van Alba, in eenige punten, geen woord gehouden. De Prinsvan oranjeis sterk'en
meent, dat hi
j de zaak te boven gekomen is (1).:' Teregt is gevraagtl, ))watdie
ltwi
jtschelding beteeltende, waarin dè teruglteer van den Protestantt0tden schootder
ltatholl
jke Kerlk a1s hoofdvoorwaarde wasgesteld? (2).', I.
lblland en Zeelattd konien
als geheel Hervormingsgezind beschouwd worden. 99er Protestanten aantal in deze

gewesten,''getuigtde Prins,))is sindsde laatstejaren derwi
jzetoegenomen,datmener
weinigen vindt,
'ten wareeenigegeesteli
jlten,welke van een andergevoelen'zi
jn (5).''
Men zou sclzierbetwi
jfelen, ofhetder Spaansche Regering wel ernstmetdeze vergiffenis geweestis, daarzi
jdemogeli
jkheid vooronderstelde,datde ingezetenen,vooral
dcr beide genoemde Lantlschappen,eene leer zouden verzaken,die zi
j alsde wareber
scbouwden,aan wellke zi
j ))metharten zielgehechtwaren,en reedszulke'groote en
bloedige offers gebragt hadden-'' Het is derhalve geenszins te verwonderen , dat de
llollanders en Zeeuwen begrepen, dat deze vergiffenis slechts strelkken moest, om hen

in slaap te wiegen en dan te overvallen,aan welk vermoeden de groote kri
jgstoerustingen in Spanjenietweinig voedselgaven. Zi
j en hunnemedestanders (geassociëeden)
gaven dit dan ook onbewimpeld te kennen in een gedrukt geschrift, getiteld: J'
Fccr-

aclttige Jvccrîc/lpàftvfppc tegeltde absolutegratt'e c?l#c generaelAcrtfpol bij delttW-pplCommaltdour enz. Ititgegerelt en gc/u
?tfl?lfcccrl. Na een verslag van al het,
merkwaar-

dige,in de laatstejaren in #c Nederlanden voorgevallen,maken zi
j daaruithetbesltzil
op,))datzi
j noch de oorzaak van de bewegingen en beroeringen,van.welke mqn hen
valscheli
jl
t beschuldigt; geweestzi
jn, noch de vreeze Gods,noch lzetopregtKatholi
jk
geloof verlaten, noch den eed aan den Koning geschonden hebben; integendeel, uit

het gebeurde bleek duideli
jk, dat al hunne handelingen de hand
,having van ..diqn
eed, van de eer des Konings, en van de welvaart des Lands beoogden. Tot dat dnel
alleen strekte ook het Verbond der Edelen , uitsluitend.'door Nederlanders gesticht.en

niet metvreemdelingen gesloten, hoewel zi
j dringend daartoe aangezocht waren; n0k
was het een schandeli
jke leugen, dat tle Edelen lzetgemeene volk totoproer zouden
aangezet hebben. Yöör de komst (les Ilertogs van Alba hadden zi
j slechtstotonvermi
jdeli
jlte zelfvcrdediging de wapenen opgevat; en het was geheelbezi
jden de waarllcitl, datzi
j vôôr dien ti
jd,roof,geweld,moord,kerkschennisen dergeli
jk-egruwe(1)hrchivesde la Jfaiso3z#'orange,T.Y.p.31.
(2)v.col
tvlx-wlEnsnlTzxv,de Tcc/tfkj.oorl.D.11.1)1.329.
(3)hvcbivcsdelaJfafdpa d'oralîge,T.Y.p.73. Ygl.p.69.
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jke..
feiten gepleegtl, of anderen daartoe aangespoord zouden hebben; watlater,in15
15
67
86
openbaren kri
jg,geschied was,had hiermede nietsgemeen. ))Hetis eenegrooteonbezchaamdheid,,, gaan zi
jvoprt, ))ons vergiflenisen genade aan te bieden, terwi
jlmen
ons toch in waarheid niets antlers te lask'
kan leggen, dan datwi
j gewenschten getracht'q
hebben,'in '
rustde voorregten van ons geliefd Yaderland, door onze voorvaderen 'door getrouwe diensten vergoten bloet
lverworven, te genieten en in vri
jheitl van
geweten ,
te lpven. Xeer overeenkomstig het.rcgten de billi
t
i
#kheid zou het.zi
jn, ons
veroiflenis te verzoeken voor de onuitsprekeli
jke mishandelingen, welke wiJ
van het
schuim der allerboosste boeven , uit verre landen naar onze ewesten gejaagt
l, geleden hebben, die uit onverzatleli
jlte hebzucht al onze voorregten met voeten treden,
ons van ''
llave en goetl berooven, alle tucht en eerbaarheid schenden, de banden des
*

bloeds en die,des huweljl
ts vaneenri
jten, in éélzwoord, alles doen, wat teugellooze
moedwil kan uitdenken. En van zulke wezens zouden wi
j, die niets misdaan hebbén, genade smeeken,terwi
jl nog daarenboven aldie aanbiedingen van vergiflbnis niet
andersdan bedrog,moord en verderfin zich verbergen1 Al mogt men onsdusgenatlebrieven uitreiken, zoo groot als gel
aeele gewesten en voorzien van zegels zoo groot als

steden; eerli
jk,,billi
jk en noodzakeli
jltishet,in de verdediging van hetdierbaarVaderland te volharden,almoesten wi
j daarbi
j den laatsten penning en den laatsten drop.

*

.

.

yel bloeds opzetten. lmmers zal de vi
land, wanneer hi
l eindeli
llt, na groote moeite,

,

Xosten en schaden, meester mogt bli
jven, ons nietmeer leetlen verdrietltunnen berokkenen, dan wi
j ongetwi
jfeltlterstond zullen te wacllten hebben, wanneer wi
j, dool'
lcertrouwen in (1e aangebodene vergiflkniste stellen,in den valstrilcvielcn. Docllzi
jne
z'
neesterschap' over ons is nog ver te zoelten, tlaar de genadige God llet beste en
sterkste gedeeltc dezer gewesten in .onze magt heeft gegeven. De Spanjaart
l, ovcr-

tuigd, dat hi
j zelfs metalle magten geweltlzich daarvan geen meester lkan malken,
lleeft ons deze vergiffenis a1s een vergift,
ig lokaas voorgehangen, om ons daardoor

in zi
jne klaauwen te ltri
jgen. REeuzsExs zal nu lkunnen merlkenj dathi
j metgeene
Xooren van Cranada te doen heeft,die hi
j metfraai
je woorden,valscheeeden,enarglistige kuiperi
jen in zi
jne magt kan lkri
jgen. De Koning zalligtden vrede in deze
gewesten kunnen herstellen, alshi
j zelf herwaarts komt; doch lli
j schi
jntmeer den
raad der Spaansche Inquisitie, dan aan de liefde voor zi
jne eçî-Nederlanden gehoorte
geven-'' Braband, Vlaanderen en andere gewesten,meenden zi
j,moesten thans met
ernstbedachtzi
jn,zoo zi
j ten minste geene eeuwige schande en verderfop zichwilden
laden,hoezi
j,metbehulp van den Prins van oranje en op hetvoorbeeld der Ilollanders en Zeeuwen,hetLand van deze meer dan Egyptische slaverni
j mogten helpen bevri
jden. Zl
j lltoesten bedenken,datREocEsExsdenzelfden lasthad alsALBA,en slecllts
daarom door zi
jne meerderen, de gezworen vijanden dezer gewesten, in diensplaats
was aangesteld,omdat zi
j hem voer meer geschiltt hielden, hunne schelmsche ontwer48*
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1.
5
6
8- pen ten u
itvoer tebrengen; zi
jne handelwi
jze in Granada,zi
jn gedrag bi
jdemuiteri
j
1.
57: x
.
.
der Spawaarden te Antwerpen, waarvan hi
J zelf(je eeujge aanlegger was,en wat men

onlangstegen Utreclttin lletschiltlvoerde,toonden genoegzaam zi
jne sluwheid aan.
))Doch waartoe meer te schri
jven?'' zoo eindigen zi
j. ))De gehcele wereld erkentde
regtvaardigheid onzer zaak,en de onregtvaardigheid van die onzervi
janden. Hem ,wien
eigen nadeel, onderdrukking en overlast den moed nietgeven, manneli
jk te handelen,
zullen o0k geene woorden ofschriften daartoe bewegen. Daarom zullenwl
jvanganscher
harteden HeerderHeirscharen bidden,datHi
j doorzi
jne grondeloozebarmhartigheid,
dengenen,dieeeneregtvaardige zaak dri
jven,ondersteune,om haartotzi
jneeeruitte
voeren;datHi
jdegenen,welkewetensen willensonregtplegen,totschande make en
verdelge; en hetverstand dergenen,die zulksonwetend doen,verlichte,opdatzi
j van
hunne dwaling m ogen terugkeeren, berouw hebben over hunne daden ,en voortaan de

wegen derregtvaardigen bli
jven bewandelen (1).''
Om deze en dergeli
jke redenen, ook misschien wel, omdat )een Vorst,'' geli
jk
Iloor'
r zich uitdrukt, ))wen hi
j eensin den haatraakt, hetnimmer te paskan maken (2),',waren er zeer weinigen, welke van dezevergiffenisgebruik maalkten; in
het geheele Sticltt werden slechts twee gevonden; en dat het vertrouwen van deze niet

werd te leur gesteld, was,naar llet g
evoelen van velen,daaraan toe te schri
jven,
@
))dat het de pi
jne niet weert en was, voor sullk een gering getalhetwoord en de
beloftetebrelten (5).,'REovEsEwsscheen zich echterveelvandezevergiffenisbeloofdte
hebben, ten minste hoopte hi
j daardoor de Algemeene Staten, wellke hi
j den dag na
J v. de afkondiging er van te Bvussel beschreven had, beter gestemd te vinden, om in de
Zomer-vraeger aangevraagde twee millioen guldens en eenen Honderdslen Penning te bewillinaaand

1574 gen (1). Geli
jlk GRANyELLE gevreesd had, zoodra hem dezebi
jeenroeping derStaten
was ter oore gekomen, lkonde men het na veel onderhandelens niet eens worden;
de Staten leverden, in stede van geld, groote ltlagten in tegen het Hoog Bewind en
over de gesteldhei: der zalten. En toen R>rorzsyzxs weinige maanden later beproefde,
%

bi
j wi
jze van leening, i11 Braband zonder verlofder gewesteli
jke Staten geld te heffen,moesthi
j tlitvoornemen stalten,aangezien grooten en geringen,bovenalde Brusselaars, zich er tegen verzetten, en de Staten een voorstel ter tafel bragten, om al de

handelingen des Hertogsvan Albavoornietigteverltlaren,wiensvoetstappen hi
j,
(1) ion, list. d . Ncderl. Oorl. D . I . B . VII. bi. 515, 515.

(2)Nederl.ff9f.D.1X.b1.378.
(3)n0a,Ilist.d.A'etlerl.00rl.D.1.B.VIl.bl.516.
(4)Ziehicrvoor,b1.33i,33J.
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welk opzigt oolt,niet raadzaam keurde tevolgen (1). Welligtwaren deAlgemeene11
56
57
86
staten ook daarem zoo ongenegen,in de eischen des Landvoogds te bewilligen, dewi
jl
zi
j den binnenlantlschen krt
jg moede waren, die weldra geëindigd zou zi
jn, a1szi
j de
voorname zenuw desoorlogs,hetgeld,onthielden (2).
Intusschen had de Prinsvan oranje de Staten van Ilblland den eersten van Zomermaand te Botterdam beschreven, om in overleg met hen de middelen te beramen ter
verdediging des Lands en tot ontzet der stad Leiden, wellke nu ten tweedenmale belegerd werd. Hier stelden eenige uitgewekenen uit de Spaansche Nederlanden, of die
gewesten,waar het gezag des Konings nog geëerbiedigd werd, inzonderheid Zuid-Bt-a-

band, Ylaanderen en Ilenegouwen, den Prins schrifteli
jk voor, datzi
j, elk naar zi
jn
vermogen, genegen waren tothetopbrengen van een vri
jwillig maandgeld teraanwerving van geoefend kri
jgsvolk,voor wellte oorlogsbelasting zi
j zich een jaar langverbontlen, de drie eerste maanden daarvan in eens te betalen. Op hun vnorslag,beslotende

Staten van Ilolland,de Hollapders en Zeeuwen tot eenedergeli
jke vri
jwillige opbrengst
uit te noodigen, met de bedreiging echter, tlat de onwilligen geschat en tot betaling
gedwongen zouden worden.Voorts gaven de Staten, onder goedltetzring van den Raad,
welke den Prins was toegevoegd, en van de Gemagtigden uit den Raad en de Rekenkamer van Ilbllalld, hunne inwilliging tot eene leening van honderd duizend gulden,

onder belofte van rente en van eenige vri
jheden. Zelkere IZAAK LEEgwENIIAROER, een
koopman te Keulelt, werd tevens gemagtigd, zno veel geld op te nemen, alshi
j in
buitscltland bekomen ltonde, en dit ui@te belalen op wissels door HExoztrlc vAx wlspzx
te Dovdrecltt getrolklten. Qp dezelfde dagvaart werd tevens bepaald, den Prediltan-

ten, boven alle anderen, eene jaarwedde uit de gereedste landsmiddelen toe te leggen, Welke wedtle echter voor de Predikanten in de steden de som van drie honderd,

en voor die derdorpen,eene van lwee honderd gulden niet overschri
jden mogt(5).Om dien ti
jd werd de eerste vergadering derllervormde kerken vanIlolland enZeeland Z1om
6ve.
rte bordrecltt gehouden, en aldaar eene lterkregeling vastgesteld uit een en negcntig maand

punten bestaande, van well
te evenwel onderscheidene naderhand nietzi
jn opgevolgd, 1574
zooalsdie,waarbi
jhetvieren derfeestdagen,behalvevan den Zondag,enhetorgelspel
in de kerken werden afgeschaft. Tevens sverd door deze vergadering eenige in- of aan

(1)Archives#e la Jfdgf
gzld:orcpgcyX'.V.p.32,33.vlcl
ulrsad IloppEl
trll,Epist.289,p.823.
Z0R,Hist.d.Nederl.00rl.D.1.B.VIl.bl.516-523,562 570,5t3 576. v.METERE:,Ilist.
d.Nederl.pprf.B.V.b1.102. IIOOFT,Nederl.Ilist.B.1X.b1.378.

(2)wAGESAAR,D.VI.bl.478.
(3)Resolutiën valtffpllcptf,aangehaald door wz
tGExz
kAa)D.VI.bl.479,ù81. :0n,Ilist.d.
Nederl. oprl.D. 1.B.Vll.b1.508.
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1568- haar voorgestelde vragen beantwoord, waarbi
j zi
j, onderanderen, hethuweli
jk voor
1576
eene burgelli
.
)
.ke (politieke) handeling verklaarde, en eenen lombardhouderonbevoegd
hield,hetavondmaalte gebruiken (1).
De Spanjaarden lladden onder vALnzz de stad Leiden bi
jna vi
jfxmaanden ingesloten
.

gehouden. toen de aanlogl van rooEm zK van Atdt
îé'cv naar de Nederlanden ben tothel

opbreken van het beleg noodzaakte (2). Sedert was'doorde Regering,ondanks.
de
vermaning en waarschuwing des Prinsen van oranje,verzuimd,de veste van bezetting
en mondbehoeften tevoorzien,ofschoon zi
j daartee twee maanden ti
jds gehad had.
Hetmoge waar zi
jn,datditaan gebrek van geld, daarmen reedsin deeerste belegering zi
jnetoevlugttothetslaan van noodmunten genomen had, meer dan aan gebrek
van voorzigtigheid moet toegeschreven worden, maar bezwaarli
jk toch kan men van
zorgeloosheitlvri
jpleiten, datde schansen, door de'Spanjaarden opgeworpen,.niet geslecht werden. ln dezen staat van zaken, welke aan ltyrt
zvyrszxs niet onbekend was,
ontving vAroEz last, hetbeleg te hervatten. Na het uitplunderen en verbranden dervier

voorsteden van Utrecltt,trok deze Bevelhebber metzeven of achtduizendSpanjaarden,
W alen cn Duitscherstot bi
j Amsterdam ,staltmethen en eenemenigtevoorraadschepen
het Ilaarlemmermeer over, en sloeg zich ten twee ure in den nachtvan den vi
jf en
twintigsten op den zes en twintigsten van Bloeimaand teLeiderdorp neder. Op heteerste

berigtvan de aanltomst der Spanjaarden,die terstoùd alle toegangen naar destad bezet
llatlden, trok Mr.AwoltlEs Axzxzlrhz'szoox, Kolonelder schutteri
j,metvi
jf en twinlig of
tlertig man op kondschap uit,doch lietmetvier van zi
jn volltlletleven. lnzi
jneplaats
werd kort daarna het bevelhebberschap over de gewapende magt in de stad, dieslechts

uit eenige vri
jbuiters, vi
jf vaandels bezoldigde burgersen de schutteri
j,te zamen vi
jf
en twintig honderd man.
, bestond, aan Jonkheer zoHz
:x v-x.
w IIIIR noEs,HeervanNoord@

*

t'
tlzl
j/cen Katlendkjl., opgedragen, wiens oom z.
&KoB vAw nElt nozs zich, wegenszi
lne

hooge jaren,verontschuldigd had,deze betrelklting op zich te nemen. Xiddelerwijlbe26v. t
e now Lrzs qxvl'Ax hetdorp Zoeterwoudenevenseene schansbi
jdenLeidscltendam ,
Bloeim .zet

1574 en l
'
naakte zich voortsmeester van 'sGravenltage,na dapperen wederstand aan de Gccdf-

brug,waarhem ltcvcuwvxh met zi
jn vaandelwastegengetrokken, ontmoette hebben,
waardoor aan de Protestantsche Haagsche burgers,van wellke de meesten reedsvoorlqng

naar belp geweken waren, gelegenheid verschaftwerd, ook derwaartsmethunne tilbare have in schuiten te vlugten.Behalve de krt
jgsmagt ondervz
trbzz,waren nogtwee
legerafdeelingen naar Leiden opgerukt. De eene, aangevoerd door den Heer DE Llc-

QvEs, trok uit Ilaarlem overNoovdw%jk naar Valkenbut.g. Hier moesten vi
jfvaandels
(1)solt,#ï,
sJ,d.Nederl.oprl,D,1.B.YII.b1.5I4 548.
(2)ZieMervoor,bl.319.
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Eqgelschen j onder EOUARB,culsrEltj eene nog niet geheelvvoltooide verschansing van 1568-

dea Prins Yan otanl'
e verdedigeny welke zj echter, bi
j hetnaderen van den vi
jand, 1576
verlieten en tot onder de muren vanuLeiden weken. Zi
jbegeerden binnengelalen te
worden, waartoe de Regering, tot versterking der zwakke bezetting, doch geenszins

de burgeri
j, zich genegen toonde, welke den Engelschen,die zi
j wantrouwde, slechts
wilde veroorloven, ziclz onder de vesten te legeren, waar men hen van m ondbehoeften
voorzien zoude, tothet evoelen van den Prinszou ingewonnen zi
jn;mogt intusschen

de vi
jand op hen aandringen,dan moesten zi
j,als eene op de Haagschepoortuitgestnken vlag werd gestreken, zi
jdwaarts wi
jlten, opdat het aldaar geplante gesclzutniet
verMnderd wierd, hem te begroeten. Hierin geen behagen vindende, liepen zi
j met
vliegende vaandels totde Spanjaarden over, uitgenomen Hopman cltoxwzl,s metdertig
man, welke men toen binnenliet. - De andere legerafdeeling der Spanjaarden trok 27v
.

van Utrecltt naar de Goudscltesluis, waar ook eene schans was opgeworpen, welkeBloeint.
d
1574

e.vi
jand volstrektin zi
jne magtmoestllebben,wilde hi
j naar Leideztkomen. Zi
j was
metlzet nietver van daar gelegen Alplten door vi
jf vaândels Engelschen, onder Hopman ouxroh'
r, en andere soldaten bezet, die niet dan na drie hevige stormen, en uit
gebrek aan kruid en mondkost,voor de Spaanscheovermagt, onderboxxtltTxx b'AVAI,A ,
-

zwichtten. Aan beide zi
jden wasveelvolksgebleven.
Zoodra de Spanjaarden voor Leiden gekomen waren,liethetstedeli
jk bewind afkondigen ,dat alle vrouwen, kinderen en Areemdelingen de stad mogten verlaten; en tevens
nam men gepaste maatregelen op de verdeeling der levensmiddelen. Op dit laatste in-

zonderheid maakte de Prins van oranje de Regering opmerkzaam ,en datmen de zieken, zwakken'en alle onnutte monden uitde stad moestverwi
jderen, daar hethem
was
,
bi
nne
n
de
dr
i
e
e
er
s
t
e
ma
ande
n
aa
n het ontzet derveste
noch den Staten mogeli
jk
te.denken. Voorts vermaande hi
j de burgers))toteentlragt en volllarding;aan hetbehoud van Leiden toch was dat van het geheele Land verbonden, en eeuwige schande

derhalve zou hen en hunne nakomelingen aankleyen,indien zi
j zich nietvan hunpligt
kweten-'' Xanhaftig was llet antwoord, dat ))ofschoon de voorraad aan leeftogt niet 29 %-.

voor drie maanden toereikende was, men niettemin besloten llad,veeleer den ni
jpend-Bloeim.
sten hongersnood te verduren, dan slaven van Spanjaarden te worden.'' De vermaningen van eenige uitgewekene Roomschgezindeburgers, zoogenaamdeGlippers,en anderen

om zich vri
jwillig aan den Koning te onderwerpen, wiens goedertierenlleid ten breedste
werd uitgemeten, en wiensmagt zi
j tecltnietwederstaan konden, werden daarentegen
metschimp of met zwi
jgen beantwoord (1). ln overleg metOIRK vtx Bholxllolts'r,
I

(1)Een antwoord, welligthetecnige,wascen witve1papiermetdczen rcgeluitdcbisticha
3ra!1 CATO :
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1568- Overste der statl van 'sPrinsen wege, werd eene ruiterbende uitde burgeri
j opge1576 rigt, welke bi
J. de uitvallen moest dienen en onder bevel stond van KAREIZv-kx II&AX;

terWi
jl JAN #AN DUIVENVOORDEj ANDRIES SCHOTT, MARTHOLOMEUS HASTIK9 KLAAS DIRK
vtx MoxTFoohr
r en eenige anderen, onder vAx ))Elt boxs, de bezoldigde burgers aanvoerden. Daar vAxunEz intusschen eene versterlting van drie duizend man ontvangen,

zich van de verschansing bi
j Maaslandssluis door box Lrzs OAVTAX, well
ke bi
j die gelegenheid sneuvelde, meester gemaakt, voorts Vlaardingen bemagtigd had, en Leidelt

alnaauwer en naatzwerinsloot, zoodatbinnen korten ti
jd twee en zestig scl
aansen alle
toegangen derwaartsafsneden ,en derhalve een langdurig beleg te voorzien was,bepaalde
laetbestuurdier stad, waar slechtshonderd tien lastkoorn,maardaarentegenveertienduizend inwoners gevonden werden, date1k in de eerste twee maandenslechtseenhalfpontl

brofad 'sdaags toegelegd, geen zwaarder bier dan van vi
jf en twintig stuiverslletvat
gebrouwen, en de melk alleen tot het maken van boter gebezigd mogt worden. Xen

had nog bi
j,
na zeven lzonderd stuks vee, welke dagelt
jksnaar de weide gedreven en
allengs gewoon werden,op heikleppen van de stormklolt ofhetbulderen van hetgeschut, van zelve stadwaartste keeren. Hetisopmerkelt
jk,dat,ondanksde herhaalde
aanvallen der Spanjaarden aan dien kant, slechts ééne koe en tlrie l
kalveren door
hen geroofd zi
jn geworden. Eerlang werd oolt weder papieren muntvan veertien en
van achten twintig stuiverswaardein omloop gebragt(1). Zi
jwasuitde omslagen
der afgeschafte Roomsche kerkboeken vervaardigd. Er werd insgelt
jks een koperen
6 v.noodmuntje geslagen, gangbaarvooreen halven stuiver (2). Eene poging derburgers

Zomer-van couda, in de eerste dagen van het beleg, om met dertig vaartuigen Let
wden van
znaand

1574 mond- en kri
jgsbelloeften tevoorzien, naislultte. Devri
jbuitersechter, die op nieuw
onder eed en pligt genomen waren, veroverden, onder aanvoering van BARENB Koxxr-

mlssx vAx xzrxazx, op den A'
(j4 bi
j Ileimansbrug twee Spaansche schepen met oorlogsen levensmiddelen en bragten die, door een uitval der burgers uit de Hoogwoerdsx

))Fistula dulce cait, volucrem dum decipit auceps.''

Naar de verialing van IIOOFT,
De vooghlaer op bedriegen uit,
Den voghel lokt met soeten iuit.

(1)Zi
j zl
jn afgebeeld op deMerbi
jgevoegdevoorstelling van hetbelegen ontzetderstad Leiden. De letters op dekeerzjdeom hetwapen der stad,zi
jn debeginlettersderwoorden Nuntmus obsessae Urbis Lugduni é'
tfl GubernationeIllustrissimiPriolcïpidhltriaciOtfé'
lfd,(muntder
bclegerdestad Leiden,geslagen onderhetbewind van den doorluclltigen Prinsvan ovanie).
(2)Ziehetafgebeeld in ssvzmsrs)hetbeleg vanLeiden,bl.75,5dedruk.
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pnortondersteund,behnuden in de stad,ondanksalde pogingen dervjanden,hun bi
j15
1J
67
84
-1
de Zjjlbrug den buit te ontnemen.

Xiddelerwi
jl waren de Spanjaarden begonnen eene schans bi
j Lammen, in den
bngt der Vliet, op te werpen, om den toegang te water naar Leiden, Zoetevwoude,

belp en Leiderdotp af te sni
jden. De belegerden beseften te welhetgroote gewigt
van dit punt, om niet te beproeven, hetaangevangen werk te storen en te beletten.

Zi
j deden derhalve met zes plempen, eene soortvan vischschuiten,een uitval,doch 8

m oesten m et verlies van vier dezer vaartuigen en even zoo veel manschappenterugtrek- Zomerm aand

ken. Eene week latermaakten de Spanjaarden zich meester van de schans buiten de 1574
Ri
jnsburgerpoort,welke de kool- en moestuinen derbelegerden deltte,en voorzagen 15v.

Zome
rltlie van eene gocde bezetting. Onder dezen nood van buiten,speeldenogdeverzoeking ma
auf
.
van binnen door nieuwe brieven van de Glippers, genoegzaam van denzelfden inhoud

alste voren,maar ook van dezelfde uitwerlting;want meerindruk dan hun geschri
jf,
maakte 'sPrinsen lkrachtige vermaning tot standvastigheid en dapperen tegenstand. Toen
derhalve een trompetter voor de Haagschepoort verscheen en Leiden opeischte, zond

'

de burgeri
j hem met het antwoord terug,))datzi
j de stad voordenKoningenzi
jnStadllouder, den Prinsvan ovanje, zou verdedigen; zoo men onderhandelen wildr,moest
dit met dezen làatsten geschieden, wiensbevelen zi
j zou opvolgen-'' Daar intusschen
@

het gebrek zich me'er en meer deed gevoelen, werd huis aan lluis de voorraad van
koorn opgenomen , en dengenen , die er voor meer dan veertien dagen van voorzien

was, het overige afgekocht ter bedeeling van de belloeftigen, die reeds zeer talri
jk
waren. Om den belegerden den toegang naar hunne moestuinen geheel te beletten,17- 18
wierpen de Spanl
'aarden des nachts eene kleine schans op aan het einde van den uVa
nuj.
ooi

steenweg buiten de Ri
jnsburgerpoort ep niet verre van die, welke zi
j eene maand te
voren lladden ingenomen. Spoedig eclzter werd deze schans aangevallen en veroverd.

Zekere PAvwErs vxzlzorzr
' was de eerste, welke er indrong en daardoor den pri
js
van twaalf gulden behaalde, well
ten vAx BhoxKuoRs'
r voor dit feit had uitgeloofd.

Xet gelt
jken uitslag tastten kort daarna de belegerden onder vtx nzR boEs, zoo te
water als te land, de schansbt
j Bosltuizen buiten de Haagschepoort aan,en bragten
de bezetting van zestig man , die zich dapper had verdedigd, zonder genade om hals.

Deze voorspoed ontvonkte derwl
jze hun .stri
jdlust, datde Regering hetuitvallen,anders dan op hoog bevel, bt
j klokslag moest verbieden, daar zelfskinderen erdeel
in nam en en niet zelden de slagtoFers werden hunner roekeloosheid. Een zes-

tienjarige knaap,om zi
jne dapperheid,waardoor hi
j zich reeds in heteerstebeleg
had ondersclleiden, ltet Leeuwo'
e bi
jgenaamd, was onderanderen dnorde Spanjaarden, terwi
jl hi
j bi
j eene schermutseling in hetgras op de loer lag, metlistovervallen en gevangen genaaakt. Zi
j sneden hem neus en ooren af,en hingen hem aau
11 DEzI,. 5 STrx.
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)

,

15
16
8- een zi
jner groote teenen op;daar ht
j echter.ongemeen vluj was,klauterdeht
j,om
576

zich aan die marteling te onttrekken, met zi
ln eene been in de hoogte,doch wertl

door een moordend lood der Spanjaarden getroFen.
Na eene mislukte poging,belp door verraad van binnen aanzichtebrengen,besloot
u Lnzzdezestad,van,waaruitondernemingentotontzetvan Leiden tewachten waren,naauw

in te sluiten en haar de gemeenschap met Rotterdam en Scltiedam af te sni
jden.
Daarhj in hetbezitwasvan Maaslandssluisen Vlaardingen,kon ditplan gelukken,
indien hl
j eene sterk bezetteschansvan dea Prinsaan dePoldervaarttusschen belp
en overscltie bemagtigde. Door Rzovzszws met eene talrl
jke afdeeling oude soldaten
versterkt, trok hi
j ermet het benoodigde stormtuig tegen op. De bezetting echter
ontving deSpanjaardenz0o dapper,datdeze,na eenwoedenden aanval,met een verlies
29v.van bi
jna achthonderd man naarhunneschansbi
jdeIloornbrug,terdekkingran'sGrl-

ll1
o57
oim.
4 venltago opgeworpen, moesten terugkeeren. De Hollanderstelden,naarmen wil, slechts
twintig dooden en even zooveel gek-wetsten.
Er waren ondertusschen tweemaanden sindshetbelegvan Let
'
den verloopen, en hettoenemendegebrek aan levensmiddelen noodzaakte,ernstigopmiddelen vanontzettedenken.Daar
delandvagthiertoetezwak was,had ohixzzden vierentwintigsten van Hooimyand den Staten

voorgesteld,allesluizenbt
jRotterdam ,Scltiedam ,Delpsltavelteneldersteopenen,deXaasen llsseldi
jken doorte steken,en alzoohetzeewateroverdelandenom Leidenenhetontzet
metschepen in de stad te brengen.))Hetdenkbeeld wasgroot,''zegteenDuitschSchrt
jver, pdoch nog.meer grootheid vinden wi
j daarin, datde Hollandersin de uitvoering
bewilligden; duideli
jker bli
jk konden zi
j welnooitgeven, datzi
j een bi
j uitnemendheid dapper volk en der vri
jheid waard zi
jn. Om ééne stad te redden,besloten zi
j de
vruchten van een bi
jna duizendjarigenarbeidtevernielen;hetland,doorhunnevoorvaderen met eindelooze moeite tegen den Oceaan verdedigd of er.aan ontwoelterd,'aan 'dit

element weder pri
js te geven. Zes tonnen gouds, wantzoo hoog werd de schade berekend, welke hierdoor zou veroorzaaltt worden, brengen zj vri
jwillig op lletaltaar
des Vaderlands ten oFer,terwjlhunne spaarzaamheid bi
j andere gelegenheden tcn bewi
jze strekt, dat zi
j de waarde van het geld ten vollekennen. Nog hoogerzaldit
ofl'
er in onze oogen ri
jzen, wanneer wi
j in aanmerking nemen, tlathetslechtsdienen'
moest tot eene poging, om de benaauwde veste te ontzetten; want zekerheid was

daarmede nog niet gekocht; ja zelfs kon de'hoop, dat die poging zou gelukken,
bi
jna a1s eene hersenschim worden beschouwd. Het land om Leidelttoch ligt hooger dan Scldeland en belpand, van waarjuistlletwater komen moest,en,mogtdit
gelukken, van den wind alleen hing het af, dat de overstrooming de vereischte

hoogte'bereikte-''

Ondanks dit alles, ))besloten de Ktaten eenparig eene 'onder-

neming .te wagen, welker vllvoering de bewondering aller vollten moest wekken, en
der Hollanderen naam met eer zal oyerladen, z0o lang de geschiedenis dien vermelden
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zAl (1),
.'' Daarvan Leiden n'
t
z'
talleen hetbehoud van Ilelland, in welksmidden het11
55
67
86
gelegen was, maar :ok het behoud of verlies der zaak , die men verdedigde, afhing,
.

bewilligden de Staten aan den Prinsvi
jfen veertig duizend kroonen 'smaandsboven de
gewone belasting,en dan nog honderden twintigduizend gulden in eens,diemetzooveel

jver werden opgebragt,dat onderscheidene aanzienli
jke vrouwen daartoe hare ltleinooden en kostbaarheden met vreugde opoFerden. Nadat den landlieden bevolen
N
was, lwt hooi en de veldvruchten in de naaste steden te bergen, werd de lJs-

seldt
jk bi
j Kapelle, in tegenwoordigheid van den Prins van oranje, den Advo- 3 v.

kaat van Ilblland Xr. PArLvs Bvxs, en eenige leden der Staten, op zestien plaatsen ma
ooa
gnd
st,

lloorgestoken, en b1
j Ih selmonde tusschen Retterdam en belpsltaven eene geprel- 1574
4ig groote opening gegraven ,waartoe de steden en eenige dorpen vanhetZuider-kwat-ffer een goed getal scha sgravers geleverd hadden. Hierop werden de sluizen te
Betterdam , Scltiedam en elders opengezet; men troostte zich methet denkbeeld,dat
bedovven land fpc/l beter was #c'zverloven land. De Admiraal LonEw lzlt vAx Bovso'r,

middelerwi
jldoor ohaxzz ontbot
len en die,naarhetschi
jnt,inzonderheid de noodzakell
jkheid van llet'doorsteken der di
jken betoogd had,keerde nu naarZeelandterug,om
de maatregelen tot ontzetvan Leiden, in overleg m et de Staten genomen , ten uitvoer

te brengen, terwi
jl in belp, Bolterdam en Gouda metallen vli
jt een aantalplatbotlemde vaartuigen gebouwd en eene groote hoeveelhei
d kri
jgstuig bi
jeengebragtwerd.
VilunEz had kort te voren in een brief volschoone voorstellingen en fraai
je beloften
getracht,de burgersvan Leiden totonderwerping te bewegen; doch zi
j verwaaTdigden 5

v.

zich niet, hem te antwoorden, ofschoon hunne mondbehoeften ten uiterste schaars oogst-

maand.

werden en zi
j zich reeds met moutkoeken moesten behelpen. Een lang verwacht
schri
jven van den Prins,waarin hi
jhunnestandvastigheidpreesenhunverwittigde,dathi
j 12v.
gsthoopte, de stad binnen acht dagen door hetwater te ontzetten, bezielde hen m et nieu-moo
,
aanq.

wen moed, welke nog verhoogd wertl door het berigt van de toerustingen in onderscheidene Zuid-llollandsche steden te hunner verlossing, en van den inval enhetwassen

des waters, dat voor de Landsclteiding, een di
jk tusschen A#?l- en belpand,tien 22v.
of elf palm gerezen was. Vakrnxz, die nu het voortzetten des belegs als eene zeer be- oogstmaand.

denkeli
jke zaak begon te beschouwen,zou het,naarmen bqweert,opgebrokenhebben,
indien zA> u w xAr
ruzwzssz vAx wzBxsxA,JAw nz hrxTla van belp en andere Glippers

(1)v.colt
vlw-wlEnsnl:zlv,de Taehtigj.oovl.D.lI.bl.362. CAMPAwA, integendeel, noemt Let
besluitde'
rHollander:,de di
jken doortesteken ))unarisolutionecosleznpia coplo enlpia era la
tahsa, che difendevano contrA la CMesa (liDio, e contra il suo rè.'' bella Jtforrffdi Fiandra,

T. 1.p.134 versb. Ygl. daartegen de woorden,welke sss'
rlvocslo den Admiraa :01'scT in den
mtmd legt,Akderl.#ïzt '
bl.212,213.
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15
16
57
86 hem nietverzekerd hadden,dathetwateronmogell
jk debinnendi
jken,welkezi
jaanwezen,kondeoverstroomen, die daarop ,naar hun raad,terstond opgehoogden van schansen
voorzien werden. ln hun gevoelen deelden vele van 'sPrinsen vrienden en wanhoopten
aan het welgelukken des plans tot ontzet; zelfs eenige leden vandeStaten,dieerhunne
goedlteuring aan gegeven hadden, dreven daarmede thans den spot. ln Leiden, waar

b1
j het klimmen van den nood,de hoop op redding veriaauwde,washetbj velen
even zoo gesteld, terwi
jl de Spanjaarden hun schimpend toeriepen; ))Gi
j Geuskens, gaat op den toren en ziet het Xaaswater te gemoet.'' Zi
j immers gaven
aan oaAxzz en den Staten hun misnoegen te kennen, dat men hen, )die nu den

ti
jd van dlie maanden, hun door den Prins gesteld, in groote ellende doorgebragt en
zich van hunnen pligt getrouw gekweten hadden , nog aan hun 'lot overliet-'' Tevens

verzochten zi
j, ))zoo men oordeelde, dat de voorgenomene middelen tot ontzet van
geene goede uitwerking konden zi
jn,hun dittemeltlen en hen van den eed en het
bontlgenootschap te ontslaan-'' Het antwoord der Staten hierop duidt in korte woorden eene getrouwe vriendschap en verbindtenis tot den dood toe aan, )waardigom inde
geheugenis der nakomelingen tot de laatste eeuwen bewaard te worden.'' ))God en de

gehecle wereld,'' zeggen zi
j onder anderen, ))zi
jn getuigen van de zorg, welke wij
voor u dragen, al kunnen wi
j dit voor ellt, om redenen, niet laten bli
jlten. De
schade,welke wi
j zoo velen duizenden door het water veroorzaken,geeft dittrouwens genoeg te kennen; wi
j hebben daardoor een bewi
js gegeven van nooitgehoorde
getrouwheid,'waarvan tot het einde der wereld zal gesprolten worden. Zoo gi
j wilt
volharden, geli
jk gi
j t0tnu gedaan hebt,kuntgi
j verzekerd zi
jn,datwi
jlieverhet
geheele Land metalwaterinis,ja,onszelvenzullenlatenverderven,danuverlaten.''
Onder deze walkkere bemoediging ging men nu in de stad over, hetgetalvan grooten

29v. ltlein vee schriftelt
jk op te nemen,waarvan om de vierdagen zoo veelgeslagtwerh,
maand als voor de eerstvolgende vier dagen noodig was,zoodatieder dagelt
jkseen halfpond
oogst-

1574 vleescIj ontving de afval van vel en beenderen daaronder begrepen. De Regering be,

taalde voor elk slagtbeest een bepaalden pri
js;en wie vee of andere levensmiddelen
verborgen hield, werd ter verantwoording geroepen en gestraft. Alle brood, boter en
kaas waren reeds opgeteerd.
ln dezen staat van zaken werd de Prin'
s te Botterdam door eene hevige alledaagsche

koortsaangetast,diehem derwi
jzeverzwakte,dathi
jhetbed geenvierendeeluurdaags
verlaten konde, en zich aan alle werkzaamheden geheelmoest onttrekken. De geneesheeren schreven eenparig de oorzaak en den voortgang er van aan zwaarmoedigheid
toe. Men verllaalt, dat velen 'sPrinsen ongesteldheid voor de pest hielden, en dat uil

dien hoofde zi
jn eigen hofgezin schuwde, hem te naderen. Hetisechter zeker, dat
geeneverschi
jnselen van pestzich bi
j zi
jne ziekteopdeden, en uitdebrieven van zi
j:
geheimschri
jverzoowelalsvan zi
jn hofmeesterbli
jkt,dathi
j,welverrevandoorzi
jnebe-
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diendenverlatentezi
jngeworden,veeleerhetvoorwerphunnergedurigeenoplettendezorgen15
15
67
86
geweest is. Het was derhalve louter toeval,dat Koawzus vAx MlzRop, Ontvanger der
gemeene middelen van Ilolland, in hetslaapvertrek van denVorsttrad zonderhieriemand

te vinden ofin hetHofontmoettehebben. H1
j vroeg den Prinsnaarden staatzjner
gezondheid, en waar zi
jne bedienden zich bcvonden? De zieke antwoordde meteene
zwaklte stem , ))dathi
j hen van zich had doen gaan, en zeer krank was;''waarmede
hi
j ongetwi
jfeld nietwilde zeggen,dathi
j zi
jneliedenweg-maarslechtsuitgezondenhad.
Bi
jhetberigtvan vAxxxzRop,datLeiden,welksovergavewaarschi
jnli
jkdooreenvalsch
gerucht verspreid was, nog niet was bezwelken,sclleen den Prins een weinig op telui-

ken; ht
j werd althans van datoogenblik allengsbeteren eerlang geheelhersteld (1).
Buitenlandsliep reedsdemare,dath1
j overleden was;ja,uitwanhoop,zich doorvergiftlzad omgebragt(2).
Ondertusschen was in Zeeland eene vloot ttlt ontzet van Leiden uitgerust. De Gouverneurs en Raden van dat gewest hadden daartoe, bi
j wi
jze eener bedeaan de vier
De
Xi
dde
l
bur
ger
s
,
o
ndanks llun misnoegcn op
steden, eenige gelden bi
jeengebragt.
den Prins en ofschnon van (le geledene rampen gansch niet hersteld, hadden zelfs

besloten, boven het aandeel in de geldelt
jl
te bi
jdragen, de stadsklokken te verkoopen
jzondere grieven en hartstogen zich daarvoor i
jzeren gcschutaan teschaffen. Alle bi
ten weken bi
j hen voor de algemeene belangen; en zi
j, z0o welals de overige ZeeuWen, toonden ))cene bereidvaardigheid, om de Hollanders te helpen, die te opmer-

keltjker is, daar men in Zeeland zelf scherpe wacht moest houden tegen de vloot,
dieuitSpanjeverwachtwerd (5).''ln hetbegin van Herfstmaand kwam de Zeeuwsche
scheepsmagt, zeven kromstevens sterk , te Vlissingen en te Zierikzee uitgerust, onder
de Admiraals ronzw lzx vAx Bovsov en &BRIu X w zLrxxszoox, den Yice-Admiraal

Kohxzx-ls xzl
tox-txszoox, en zoosv bz xooa te Botterdam aan. zi
j telde honderd vi
jftig stukken geschut en was met acht honderd wakkere bootsgezellen bemand, die ge-

woon waren de Spanjaarden te water te overwinnen,geene genade te schenken aandegenen, welke hun in handen vielen, en die de likteekenen droegen der doorgestane
r,was ))dezen den arm geknot,die den voet of llet
gevechten. lmmers, volgens HooF'
been kwz
jt, en kloste op stomp ofstelt-'' Eenigen voerden eene zilveren halve maan

op den hoed methetopschrift: Liever Ftfr/fdc/ldan Pctté'
c/l,waardoor zt
j hun afkeer
van de Roomsche godsdienst aanduidden, of, naar veler oordeel, te kennen wilden gefcgpn d'orange,%.Y.p.39- 41,46,
(1)Zie over 7sPrinsen ongcstelA cid,Archivesde la J'
50,53,57,67.

(2)LAXGUET,Epist.XIX.Part.lI.
(3)swAsvs,dedaden derzcafwcn,bl.73.
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568- .ven, dat de ))Turk minder geweld deed aan het geweten en beter zi
jn woord hield
576

,, x

dan.dePaus (1). en getuigtechter,datdezewoeste gasten eenegoedekrjgstucht
tmderhielden,en stiptelt
jk de bevelen hunner opperhoofden volgden.
Om dien ti
jd zond vALozz uitLeiderdorp wedereenbriefindeSpaanschetaalvandezen

inhoud: )Aan de Xagistraat en het volk van Leiden1 Hardnekkige Leidenaars tegen
4 v. God en tegen uwen Koning en Heer! Hoewel uwe groote weêrspannigheid geen me-

llerfst-

-

Dlaand.dedoogen verdient,is echter de wilvan Zi
g.ne goedertiereneMajesteit,uingenadeaantc
1574 Demen, jndien gj uwe schuld erkent. llt heb niet willen nalaten , u deze regelen te
schri
jven,om ,geli
jk ik bi
j dezen doe,u voor hetlaatstte vermanen,destad aan
Zi
jne Xajesteit over te geven. lk beloof u in Zt
jnen naam en op mi
jn woord en
trouw , als een Christen en Edelman, dat aan u allen, in het algemeen, li
jfen goed
zullen kwi
-j
tgescholden worden, zonder eenige uitzondering;zelfsde Heervan Noordwi
jk de Overste BRONKHORST, en t1e Burgemeester PIETER ADRIAANSZ. VAN DER W ERPPy
zullen ongetwi
jfcld deze genade verwerven. En opdatgi
j te beter moogtletten en bcsluiten op hetgeen u meestnuttig is, geef ik u ti
jd van beraad totaanstaanden Xaandag, den zesden dezer maand, terwi
jlgi
j intusschen vri
jeli
jk een,twee ofmeer personen zult mogen zenden, om met mi
j te onderhandelen, vooraf een trommelslager
zendende. lk verleen bi
j dezen aan de personen, welke gi
j zultafvaardigen, vri
jgeleide om te komen en terug te lteeren. Laatu toch nietbedriegen dnor i
jdele hoop
op ontzety want lletgeen u het meest dient is de genade van Zi
jne Xajesteit,
a
a
nge
bode
n
wo
r
dt
.
welke u
Zi
jt verzekerd, dat,zoo gi
j mi
jn voorslag aanneemt,gi
j
in mi
j een goeden vriend zult vinden; maar indien gi
j in uw boosopzetvolhardt,

gelooftmi
j,dat gi
j doorhetzwaard desregtszultomltomen (C).'' Dezebeloften en
bedreigingen moesten echter thans op de belegerden te minderindruk maken,daarhun
de toebereidselen in Zeeland t0t ontzet evenmin onbekend konden ZI
J
*@nja1
s dat Je

Staten van Ilblland,t0tdatzelfde doel,i
jverig bezig waren ter uitrusting van eengroot
aantal galei
jen (gewapende roeischepen),honderd turfschepen,vijftig lkonvooischepen,
honderd kaagschuiten en nog vele andere platbodemde vaartuigen,met een goed aan-

tal bootsvolk, soldaten en een en twintig honderd roet
jers bemand, en van eene aanzienli
jke hoeveelheid mondbehoeften, stukken geschut en ander benoodigd kri
jgstuig
voorzien. Zi
j antwoordden evenwelvAluozz,dat ))zi
j den Prins als'sKoningsStadhouder, den Staten als hunnen bondgenooten, eed gedaan hadden, buiten wier voorkennis

ofontbinding van hunnen eed zt
j in geen verdrag konden treden; wilde hi
jhunvri
jgeleide verleenen,om door zi
jn leger heen te trekken en metden Prins te raadplegen,
(1)wAGESAAR,D.YI.bl.488.
(2)olllzEns,Beschr.r.Leyden)bl.(97.Ldden,1641.TnwATSR,Fcrà.Yaderl.#ï,l.D.lY.bl.5M 1.
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dan zouden zi
j zich binnen acht dagen naderverklaren-'' Bitaanzoek werd evenzeer15
15
67
86
afgewezen,alseen ander om vri
jgeleidevoorvierafgevaardigden,ingevolgeeenbriefvan
tlen Graaf pE X,A Rocuz gedaan, welkedoor tien Glippers was onderteekend, ten einde,

zoo het heette, met dien Graaf, aIs ti
jdeli
jk Stadllouder van Ilolland, te spreken.
VALBEZ begreep te regt, dat beide aanzoelten slechts bedoelden, tjd te winnen en
aan de gemagtigden een weg naar den Prins te banen, om dezen van den toestand
der belegerden naauwkeurig te ondqrrigten.
De polders om Retterdam en Gouda stonden wel geheel blank,maar het water

bleefaan de Landsclkeiding en andere dt
jken staan; en eene poging van deGoudasche vrt
jbuilers,den Zijldt
jk door te steken,werd doorde Spanjaarden vert
jdeld.Toen 5

v.

tlerhalve de Atlmiraal BovsoT met de Zeeuwsche schepen te Botterdam gekomen was,Herfstmaand
werd het doarstelten der Landscltet
'ding tusschen Zoeterlneer en îvilsveen ondernomen, 1574
om alzoo in het Zoetermeersclte meer te ltunnen eraken. Xet derti
g galei
jen, twee

honderd platbedemde vaartuigen,elk metzes ofacbtstukken gewapend,eenige i
jsbrelters en, behalve hetbootsvolk en de roei
jers,mettwee vaandelsmi
jngraversbenevens 10v.
.

eenige vaandels Fransche soltlaten onder pz z,A O&.ROE, nlmtx'
r en CATTEVILI.Z, te zamen Xerlkt.

m aaud.

vi
jf en twintig honderd man, trok men de Ap//c af. Om hetindringen derltogelste
beletten, waren de.zi
jwanden derschepen van binnen metplanken verdubbeld,en tle
tusschenruimten met voclltige matten of huiden opgestopt.lnzonderlleid voorspelde men

zich veel nut van de zoogenaamde Avke van belp , een dri
jvend gevaarte uit twee
platbodemde vaartuigen zamengesteld, die vastaaneengellecht waren en op wellke eene
houten verschansing was opgerigt, tegen geweerkogels beschut, rondom gesloten en
met eene menigte geschutbezet. Ditxaartuig zonder roer ofzeilen, werd door raderen,

van binnen geplaatsten aan welke twaalfmannen steedsmoesten draai
jen,in beweging
gebragt,en .voerde vi
jftig soldaten. Des nachts ten een ure had men over de ver-

x

dronken velden de Landsclteiding bereikt, die nog anderhalve voet boven het water

uitstak,en er spoedig aan beide zi
jden eene schansopgeworpen.DeSpanjaarden,welke
metvi
jfvaandels uitZoetermeerwarenopgerukt,om hetdoorsteltenteverhinderen,werden tweemaal teruggeslagen. Geen beter l0t trof eene andere vi
jandeli
jke afdeeling,
welke tegen den avond uit W ilsveen en den Leidschendam te voet en te paard 11

v.

aanrukte. Het was bi
j die gelegenheid, dat een Zeeuwsche matroos eenen zielto-l
lerfstmaand.
genden Spanjaard het hart uit het li
jf scheurde en er in beet. Dit woest bedri
lf,
.

het kenmerk van den bittersten haat, werd door m enig gedicht vereeuwigd, en het
hart nog langen ti
jd te belp bëwaard.- Na de Landsclteiding, werd de Groeneweg,
een di
jk, welke nog een voet boven water stond,ingenomen en doorgestolken. Xaar
daarmede was de vloot eenszinsin het meer; want de grachten en veenplassen gingen

nietdoor,geli
jk men gegisten gehoopthad,uitgezonderd ééne vaart,die onderde
loetermeersche brug henenliep, welke in den Yoovweg lag, ter wederzt
jde sterk ver-
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1568- schanst en, even alsde huizen in den omtrek,metdertig vaandelsSpanjaarden bezet
1576
was.De Prins, hiervan onderrigt, zond den Veldtuigmeester rzLzps vAx AsszrlEhs met
17v.
.j

llerrst-vier halvekartouwen op twee koornschepen,en eenige i
Js)rekeysxanpotp tothulp af.
ma
15a
7n
4dBoxsov stak onmiddelli
jk devaartin,welkenaardebrug geleidde,en weltotonder
hetbereik van hetgeweervuur der vt
janden. Linksvan hem had een derkoornschepen
mettwee halve kartouwen, en regts xohxELls wxxorAAszoox posl gevat.Hevig werd nu
van den morgen tot den middag op de brug en de belendende lzuizen geschoten, het-

geen de Spanjaarden met een levendig vuur beantwoordden. Hardnekltig streed men
aan beide zi
jden voorde eer der overwinning, totMovso'
r, toen een derkoornschepen
reddeloos was geschoten en het andere hetzelfde gevaar liep, moest afhouden. Een

hoop Fransch kmjgsvolk, dat buiten weten van den Admiraal te ver voorwaartswas
gedrongen, werd nu door de Spanjaarden aangetasten op de vlugtgedreven. CATTEvzrzx,
z verdronlt;BI7RAXT redde metzwemmen hetleven. Aanmerkeli
jk moetderSpanjaarden verliesaan vollt geweestzi
jn;immersgeheelesclluitenmetdoodenengekwetsten
werden door hen naar Utrecltt en Ilaarlem gezonden. Xaar 'sPrinsen volk washiermede weinig geholpen. De wind hield het wassen des waterstegen, en hetgeen erwas,

werddoorde onvermoeidepogingen derSpanjaarden zi
jdwaartsafgeleid,en verspreidde
zich over eene te uitgestrekte oppervlakte, om veel diepte te laten. Alen lzad dan ook

bi
jna alle hoop op eenen gunstigen uitslag verloren,toen 'sanderendaags eene stevige
koelte uit den Noordwesten opstak , welke twee dagen aanhield en het water buitengemeen opstuwde.BovsoT beslootechter van hetbemagtigen tler Zoetermeerschebrug afte
zien, daar men , naar het berigt van eenige landlieden, met veel minder moeite over
den Zegwaardschen weg, tusschen Zoeterm eer en Bentltuizen,het meer kondenaderen.

De namen van hen, dporwellte deze belangri
jke raad, die hetontzetvan Leiden bewerktheeft,gegeven werd,verdienen in hetgeheugen bewaard te worden. Zi
j waren
zzhoEx KoRxELlsz. van Zoetermeer,xoRxExals w zLLExsz.van Bentltuizen, en rzyrxozhm
PzEl'yrztsz. Secretaris van Zevenltuizen. Uit erkentenis, schonken de Staten van Ilblland

jftiggulden(1).
in Vl
jftien honderd tachtig aan elk van hen levenslangeenjaargeldvanvi
BovsoT stevende in den nacht met acht galei
jen en zeventig soldaten,verzeld doorden
Raadsheer Xr. I'IETEK wASTEEIZ, zaakgelastigde van den Prins, en den Overste oz X,A
.

OARDE,derwaarts, terwi
jlhet overige zjner vloot onder ADRIAAN wzxarExsz.voorde
brug bleefliggen,om den vjand te misleiden. Hj lietdadelt
jk bi
jzjnekomstaandien
weg twee schansen opwerpen, waaraan de soldaten ,ofschoon blootgesteltlaan een fellen

Noordwestewind en tot aan de knieën in lletwater, me,zoo veell
jver den geheelen
nacht doorwerk-ten, dat zl
j des morgens voltooid waren. Het voorbeeld dcrDuitsche

(1)Naleez.@ deYaderl.#ùf.b1.299.
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bezetting te Bentbllizelt, wellke reetls dien nacht op den â-pr/lttlcg was teruggetroltken,15681576
werd nu door tle Spaal
asche te Zoeternîeer gevolgd, die met llaar geschut in tle rig-

ting van Zoelerwoude de wi
jlt nam. De verlaten punten werden terstond door rovso'
r
ingenomen ,met wien zich thans het smaldeel van ABRIAAX w xsLExsz.wedervereenigdc.

Den volgentlen dag zette men mettwintig galei
jen den vi
jand achterna, verdreefhem
uit onderscheidene schansen, en llield toen op het Zoetermeevscbe '?kccr aan. De Span-

jaarden hadden zich bi
#
j de Noovd-aa versterltt,doch troltlten desnachts,voor de overrnagt beducht, in stilte weg, zonder aan het bezetten van den mond der Noord-aa te

denkcn,waartloor zi
j 'sPrinsen vlooteven gemaltlteli
jlt alsaan de Zoetermeersclle brug
ltonden opgehoutlen hebben. Bovsor geraalkte nu metzi
jne galei
jen op eenen breeden
waterplas, die zich tetaan Zwieteltuit
strelkte. Onnaiddelli
jltlietlai
%
i
.
'
Falhetgesclzutlos.

branden, om de belegerden, die in zeven dagen niets van laem vernnmen laadden, van 20v.

Herfst-

zi
jn naderen ltenniste geven,hetgeen zj,insgeli
jltsdoor laetlossen derltanonnen,be-maand
antwoordden. Doch de lage stand van het water belette, verder te komen;hct bleef 1574

op negen duim boven hetlaagste land, terwi
jl de galei
jen eenszoo veeldiepte noodig
hadden. Xogt laet water zalklten, geli
jlt te vreezen was,dan zou zelfsgeen terugtogt
mogelijlk zi
jn; eItte landc wasmen tegen den viermaalsterlteren vi
jantlnietopgewassen. 'sPrinsen komstop de vloot,wellkergeheele inrigtingzi
jnegoedl
teuringwegdroeg,
boezemde nieuwen moed en vertrouwen in. Hi
j liet den .
/fcr/fttlcg ofdi
jlt van Zpc/crwoude naauplteurig onderzoelten, en wees (Ie punten aan ,waar men dien hetbestezou

kunnen doorsteken. Xogtde wind niet draai
jen en hetwaterevenlaagbli
jven,danzou
men beproeven, er in llet geheiln dertig of veertig schuiten lmet mondltost over lleen

en in de stad te voeren,totwellke hagcheli
jlte onderneming Kapitein GREB'Vzichgrootmoedig aanbood. Natlat de Prins voorts op alles de noodige bevelen gesteld, en ellt

tot naauwlteurige pligtsbetrachting vermaand lzad, keertle hi
j naar belp terug. Xen
begon echter aan hct ontzet te wanhopen, toen een felle Noord-oostewind het water 28v.
.
llerfst.
zeewaarts opstuwde en alzoo nog meer deed vallen. ))Indien G0d ons bi
J den eersten maaud.
sprirlgvloed en met den wind niet genadig is,'' scllreef Bovsor
r aan den Prins, ))of ons
geene andere, nog onbeltende middelen aan de hand geeft, zie ilt geene ltans de stad

te ontzetten, en vreestelaattekomen;wantzi
j zalhetnietlangerlkunnen uillzouden, daar er hongersnood,pest en twecdragt in heerschen-''

En inderdaad,onbeschri
jfeli
*
i
#lt laoog wasde nood in Leiden geltlommen.Sindslangen
ti
jd was er geen brood meer, cn velen hadden hetin geen zeven welken geproeftl.
lletrundvee was, op eenige melltltoei
jen na,opgeteerd;onlangswasmen methetslagten van paartlen begonnen, en in de uitdeeling van dat vleescllnlet de uiterste spaar-

zaamlleid omgegaan. Het gebrelt wekle bi
j velen gemor en ontevredenheid,die zich
luide openbaarden nadat 'sPrinsen Overste vAx rRoxKuoRs'
r denzesden van Herfstmaand

was overleden, viens gczag en onverbiddeli
jke gestrengheid de onruststokers in toom
11 DEEI,. 5 SvvK.
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1568- gehouden hadden. Xen schold op de Regenten, die in de verdedigïng volllardden, en
1W 6

schroomde niet uit te slaan, ))datzi
j welveelgestolen moesten hebben, die zich op
geene beloften van genade verlaten durfden-''Xetden nood wies de muiteri
jaan.Vi
jftien belhamels begaven zich naar het stadhuis en eischten,in naam van meer dan drie

honderd burgers geli
jk zi
j voorwendden, onstuimig der Overheid spijzen afofaanwi
jzing van de middelen , zicll die te verschaFen. Een der Regeringsleden was Gaauw-

hartig genoeg te betuigen, ))dat hi
j geen schuld wilde hebben aan den hongerdood
van zoo vele onsclluldige menschen.'' W aardiger betoonde zich de edele Burgemeester
I'IETSR ApltlAAxsz. vAx bzzt w Eal?F, van wien een andere woeste hoop tierende en drei-

gende lletzelfde vorderde. ))Xannen, broeders!'' was zi
jn rustig antwoord. ))lk heb
eenen eed gezworen,dien ik hoop,door bi
jstand van den Gever van allegoedegaven,
standvastigli
jl'
tte houdcn. Spi
jsheb ik niet;doch doodtmi
j,snijdtmi
jn ligchaam aan
stukken, en deelt het uit zoe ver het strekken mag; ik ben des getroost; ik moet
toch eenmaal sterven, en oft
titdoor u ofdoor den vjand geschiedtismi
j onverschil-

lig (1).''Beschaamd en verlegen dropen de ontevredenen af,terwi
jldemanùeli
jketaal
van den Burgervader weerklank vond in de harten der ingezetenen, en eene algemeene

eestdrift verwekte. Immersvrouwen en meisjes spoorden nu zelfsde mannen totvolharding en standvastigheid aan.))Nvi
j zullen eer den linkerarm opeten,',voerdeneenige
burgers van de muren den beleedigenden en spottenden Spanjaard te gemoet,))dan de
stad uit honger overgeven; en ons van den regterarm bedienen, om haarte beschermen

of,wanneer hetmogtni
jpen:,in brand te steken en te verlaten.'' Xen wond elkander
alsom stri
jd tegen de Spanjaarden op,die hun tergend toeriepen:))Hetis uwen Prins
zoo onmogeli
jk de stad te verlossen,als u de sterren van den Hemelte gri
jpen.''Vergeefsbeproefden nog steqds deGlippers en eenigeSpaanschgezinde inwoners, deRegering

tothetaannemen van 'svi
jandsvoorstellen te overreden;alhunneaanslagen,hetBestuur'
metgewelddaartoqtedwingen,werdenveri
jdeld.Vertrouwendweesdeeendenanderopdq
vlootin deverte, maardehoop veriaauwdeweder, alsmen op den wintllette, dievan geen
wenden wist. Aan ontkomen was niet te denlken. Eenigen, niet langer in staat den

(1)z.FRUVTIERS,van de Belegheringhe c97,
r.der stad âeydelt,bl.24,belft 1577.- ))vAN
OER wERFFS standvastigheid is bekend,'' zegt :ILOEROIJX, ))m aar men doet hem m eer Zoggen dan

hi
j welgemeend had. lmmers zi
t
jn gezegde was nietsdan degewonellollandschespreekwi
jze:
ik àcozhetvan zz?#W vleescltniet.
s'
pï
j#cc
i,-'tgeen alleen in een gewonen zin,m aar niet naar den
letter moet opgevat worden.'' Teregt heeft Prof.TvoExz
tx ltierop aangemerkt: ))lndien alleen de

pompeuse en dichterli
jke HOOI'
T dit gezegdezoohad opgevi
jzeld,zou ik gereederhierin toestemmen; maar ook de oudste en zeer prozatsche Beschri
jvers van hetbelegen ontzetvan Leiden,
vcrmelden deze houding en dit antwoord van vAx pnR NVERFF a1s eene krachtige daad en diegedlzld
en volhardin: inboezem de.'' Gesch.d.Yadevl.D.V1.bl.268.
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honger en der ellende weerstand te bieden, hadden met verlof der Regering de stad1568-

verlaten, doch waren door de Spanjaarden naakt of metde kleederen ten halve afgesneden derwaarts teruggejaagd, en weder uit medeli
j
'den binnen gelaten,ofschoon er

1576

het gebrek tût het uiterste gelklommen was. Paarden-, honden-, en ltattenvleesch werd

als eene lekkerni
j gezocllt. Gehakte huiden, bladeren en wortels van boomen,half
verrotte koolstronken, uitde vuilnis opgelezen,en dergeli
jlte voorwerpen meer werden
op verschillende wi
jzen toebereid en gegeten. Vellen van gedroogden visch, uitde
mesthoopen opgekrabt,werden dadeltjk te ll
jve geslagen,enafgeltnaagde,weggeworpen
beenderen bi
jeengezocht, nageplozen en uitgezogen. Vrie van de schamele gemeente
een stuksken vleesch magtig werd, sloeg hetraauw naar binnen;ja,zelfs hetgeronnen bloed der geslagte dieren werd uit de goten geschept en verzwolgen. Voor de

zieken waren nog eenige spi
jzen bewaard,doch in zob geringe hoeveelheid,datiedere
kraamvrouw slechts een vierendeelpond beschuit dageltjks lkon bekomen. Zuigelingen
zogen aan paardendarmen , en vele, wellke dit ontberen moesten, gaven den geest in
het treklken aan de ledige borst. Ja, meermalen heeft m en lleide,de moeder en het
kind in hare armen, op straat dood gevonden. Al wat eetbaar was, werd totverbazend

hooge pri
jzen verkocht. Xen dronlt bier op haverdoppen, bedorven draf, ofwelop
wijnruit en alsem , in plaats van hop, gebrouwen; voortswater metazi
jn vermengd,
of klaar voor dien het nietbeter bekomen kon. Pestziekte washetnatuurli
jlk gevolg
van het ongewone en walgeli
jke voedsel, en sleepte meer dan een derde derbevolking
weg. De levenden hadden naauweli
jks kracht, om de dooden ter aarde te bestellen,
en de knieën kniltten, als zij metde li
jken eene brug op moesten; eenigen zelfsbezweken onder dien last. De wacbten, vroegcr door tien mannen betroklten, werden

nu slechtsmetvier of vi
jf man bezet, welke er uitgeput naar toe kropen, en niet
zelden b1
j hunne tehuiskomst,vrouw en lkind doodgehongerd wedervonden. Dochgeene
pen vermag al de ellende dezer worsteling tegen gebrek en dood, die niet hooger
scheen te kunnen klinlmen, naar vereisch te schetsen. Xaar nu ook naderde het uur
der verlossing.
Eenigen meenen, dat vAxunEz thans het plan had, Leiden te bestormen, maarhiervan

door het smeek-en of dreigen van de Jonkvrouwe xAobwrzxx xooxs, zi
jne beminde of
bruid,metwie hi
j later gehuwd is,werd afgebragt. Ditverhaalechterisopgeschieden.oordeelkundige gronden, teregteene plaatsonder de verdichtselen aangewezen (1).
Nietaan den invloed eener Schoone had Leiden zi
jn behoud te danken. Op hetpunt729 v.
llerfstv:n te bezwi
jken,steekt,juistmetden springvloed,uithetNoord-W esten eenstorm op,maand
1571

(1 Zic des Hoogleeraar: T.psMzsg oplteldetingeztêllBijvoegn.in sltoànnlzxs Geseh.d.JW#cr/.
1).#I.bl.271- 281.
30+
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1568--welke de baren derzee metgeweld ten l
ande injaagt- Stralksdaarna zwaait (le willtl
1570
acht volle streken'
aZuideli
jlter, zoodat het water regtt0e naar Leiden stroomt,en de
vloot, in plaats van negen duim , acht en twintig duim peilen ltan. Terstond besluit de Admiraal Bovso'
r, den Kevlcweg, tusschen Bentltuizelt en Zwieten,aan te

tasten. Om de opmerkzaamheiil der Spanjaarden van dat Punt afte leiden,liethi
j
een loos alarm naar dien ltantmalten,waar zi
j aan den Stompwèj'
/fcrtrcg lagen,welke
van Zoeterwoude dwars tusschen kvilsveen en Voovscltoten heenliep, en begon ten

twaalf ure, in den naclztvan den eersten op den tweeden van '
Wi
jnmaand,den togt.
ili
j zelfvoerde den linltervleugel aan,uitvi
jfen twintig galei
jen bestaande,endiehet
digtst bi
j Zoeterwoude was,waar de vi
jand zich het sterkstverschanstllad. Over den
regtervleugel, die zich naar Zwieten uitstreltte, had de Onder-Admiraal laet bevel.

l7xLïps vAx AssElzrEltsbleef nlethetgrof geschuten aclatoftien galei
jenopdeNoovd-aa
liggen, om (le voorraadschepen, ten getale van honderd, te bewalten totde Kerkweg

vermeesterd en doorgcstoken zou zi
jn. Deze di
jlt, welken de Spanjaardcn meteenige
welbemantle schuiten bezetlaielden, wertl na een hevig gevechtdoor de Zeeuwen be-

magtigd,t
lie ertwee schansen opwierpen,terwi
jldeuiterste linkervleugelZoeterwoude
uit grof geschut beschoot, en eenige bootsgezellen, stil aan land geslopen ,-el
-etteli
jl
te
,

huizen in brand stalken. ln den Kerlçzreg wertlen drie gaten gegravcn,door wellke t1e
gelleele '
vloot en al de voorraadschepen uit de Noord-aa, behalve twee, die, uit het

vaarwater geraalkt, op het droog bleven zitten en den Spanjaarden in laanden vielen,
t0t in tlen Meerbruggevpoldev voortraalkten. Dit echter gelulkte niet zonder moeite,
daar men verscheidene ondiepe plaatsen ontmoette; doch de Zeeuwen sprongen alsdan
uit de vaartuigen en droegen die er, als 't ware op hunne schouders, overheen. Yandaar roeide men niet naal:de stad op, maar naar de Vrouwenbrug en het Papeltmeer,

tusschen Zoeterwoude en de schans Lammen gelegen. De Spanjaardela,die zich om
t1e lterlkte Zoeterwoltde verschanst hadden, maalkten hieruit op ,dat men plan lzad, laen

in te sluiten, en oortleelden hetraadzaam , te meer daarhet water in lkorten ti
jd een
gelleelen voet gewassen was, af te treklten. VALDEZ zelfen zi
jne soldaten vleden het
eerst, en toen de zeven vaandels onder ALoxzo Lopzz oxxalulo,alhun gesclauten eenige
voorraadschuiten aclzterlatende, den weg OP naar Fppr.
sc/lp/c?l, die te voren metrijsk
bossen was opgelzoogd. BOYSOT, wellke dezen aftogt een weinig te laat gewaar werd,

zond de vlugtenden eenige galei
jen achterna,die hen door haar ltanonvuur uiteendreven. Velen, wellte zich nu gintls en lzerwaarts traclztten te bergen, verdronlten of
werden door (le Zeeuwen, die uit de vaartuigen in hetwater waren gesprongen,met

lange daggen doorstoken, of wel met bootshalken van den di
jl
t in de galei
jen gehaald
en doodgeslagen. Eenigen, hun geweer wegwerpende, ol
atlkwamen langs den Slomp-

ftlfj/rcr/
zlcg met moeite naar den Leidscltendam en Voorburg. Te midden der verwarring en algemeene verslagenheid,blonk de dapperlleid uit van den Spaanscllen Hopi
uan

D E S V A D ER LA N D S.

597

t'zoao clAccoxE. lli
j was uitde scllansLammen toegesneltl, om eene brug te verde-15
16
57
86
digen, doch door de Zeeuwen met haken naar beneden gehaald en voor dootl in de

schuit gelaten. Xaar terwi
jl zi
j met het opllalen van anderen bezig waren,stond lli
j
plotseling op en greep een scheepsbi
jl,waarmede hi
j hcn derwi
jzevanachterenaanviel,
tlat er drie om hals, de overigen overboord geraakten,en hi
j metde schuitgelultltig
l0tde zi
jnen terugkeerdc.- Bi
jna twee honderd Spanjaarden waren omgekomen.
Deze vlugt, de vlammen, die uit Zoeterwoude opstegen, en het steeds wassende water veriaauwden niet weinig den moed der bezettingen van Lammen en Leiderdorp ,
die anders ligt aan de voorraatlschepen,wellte op het Xeerbrugsche water digt opeengedrongen lagen en elkander de vaart belemmerden, veelafbreulk konden toegebrag'
t

hebben. Bovso'
r lietnu zi
jn grof geschutin hetPapeltmeerbrengen,gelegentusschelz
Zootevwottde, de schans Jaapklaas, en de sterkte Lanlmen. Het land was hier mer-

keli
jk hooger, en Leiden niet te ontzetten, vôör hetlaatstgenoelnde puntbemagtigtl
was, langs welk de Vliet, die thans aldaar met paalwerlt was toegedamd, naar de stad
stroomt. De Zeeuwsche Vlootvoogd besloot derhalve Lammen den volgenden morgen,

tlcn derde
'n van sYi
jnmaand, aan te tasten; doch daar deze schans even sterk bezet
was a1s, naar het scheen, dapper zou verdedigd worden, en 1zx
1
J-Osrer nl
-ct 3e
rel ltr1
7
J-UPJ'
Sxollk ter bestorl
ning lkonde beschilkken,gafhi
j den Prinstekennen,dat,zoodeaanslag

mogtmislulklten,men geduldig moestwachten totlzetwaterzool
aooggewassen zouzi
jn,
dat men langs de genoemde sterlkte, over de velden naar Leiden ltonde lkomen. Dit
baarde niet weinig zorg aan oRxxzE,die nu zelf aan het ontzetbegon te wanhopen.
Men had tlen belegerden met eene duif van (len beraamden toeleg ltennis gegeven
en hun gelast,dien door eenen uitval te ondersteunen. Daar echter de vliegende bode
eerst den s'olgenden dag aankwam , gaven de burgers niet het bepaalde teelken, en

maakten geene beweging toteenen uitval, zoodatsoa-sor
.
p,alshi
j aan de krvnuwenbl-llfl
kwam , meende,datzi
j ziclz hadden overgegeven. Xaar toen zi
j de vlammen uitZ0efcrtcptftt
k, waar zi
j wisten, dat de vi
jand zicllsterk verschansd had,zagen opsti
jgen,
hieven zi
j luide jubelkreten aan, plantten launne vaandelsop de muren, en heschen
vlaggen op de torens ten teeken hunner vreugtle, niettegenstaande zi
j het gebuldcr
van een llevig gescltutvuur der Spanjaarden uitLammen en hetslotKronensteilt,dat
met tlrie honderd man bezetwas, op de Zeeuwsche sclaepen hoorden. Er werd dade*
dj
l.i
$ gegevcn, dat vrouwen, kintleren en alle onweerbare lieden van de vesten
llk bevel.
af,en alle weerbaren , o0k die den vorigen nacht gewaalkt hadden, in volle ss'apel3l*lls-

ting derwaartsoptrelklten en er niet afkomen zouden,ten ware zi
j door deBurgemeesters zelve afgelost werden; voorls moesten alle vaartuigen uit de omliggende wateren in

bi
jgrachten gebragtworden,om hetbinnenvaren der voorraadschepen nictte belemmeren. - Eenigen verhalen, hetgeen door anderen wordt tegengesprolten,dat de Burgemeesters van de muren hunnen statlgenooten tle sterltte Lammelten de schepen van

J
-98

A L G E X EE N E G E SCH IED E N Is

1568- sovso'
r aanwezen metdewoorden: f(Ziet burgers1achter gindsche schans is brood. W at
1576 d

unlttu, zullen wi
j lletdaarlaten en hier van honger sterven? ))Neen,neen,''was

het antwoord, ))dan liever de schans met onze nagels doorgegraven-''

Eene dier onvoorziene gebeurtenissen, welke de een toeval, de anderGoddeli
jke
beschikking noemt, en die zoo dikwerf de berekeningen der menschen, hun hopen
en vreezen te schande maken, bewerkte Leidens redding. ln den nacht van

den tweeden op den derden van W i
jnmaand stortte een stult van den stadsmuur,
ter lengte van zes en twintig roeden, bi
j de Koepoort met een vreesseli
jk gekraak in. De Spanjaarden te Lammen meenden, dat de belegerden uitvielen,
en vreezende, door hen van den eenen kant en door de vloot van de andete

zi
jde bestookt te zullen worden, besloten zi
j hunnen post te verlaten, te meer
daar vxxunzz last egeven had, ti
jdig te wi
jlten,wanneer zi
j door eene magt, sterker
dan de hunne, aangevallen wierden. Zi
j wierpen hun gesclautin deVliet en trokken vöör den dag met stille trom af, alhun leeftogtachter latende. Indien zj van
de opening in den muur gebruilt gemaalkt hadden, om den storm te wagen, zouden

deuitgeteerdeburgersbezwaarli
jkbl
j magte geweestzi
jn,dien afte slaan (1).
Xen had wel in de stad de beweging gehoord, door het doen zinken van hetgesclzut

bi
j de schans te Lammen veroorzaakt, doch de reden er van volstrektniet vermoed.
Het berigtvan een jongen,die des nachtsvan den stadsmuur l
zad opgemerkt,dateen
aantal Spanjaarden, die hi
j aan de brandende lonten kon herkennen, uit de schans
wasvertrokken,zonder terug te keeren, wekte nadenken op. Yoor zes gulden begaf

zich de knaap naarde schans,enerniemand vindende,wuifde lzi
j metzi
jnhoed.Daar
men echter vreesde, dat hi
j doorden vi
jand tothetgeven van ditteeken gedwongen
werd zond men een man af, meteen verrejager ewapend, welke de schans ongej Bovso'
r'gehinderd voorbij kwam ,en totaan de knieën doorhetwater wadende,bi
raakte. Op het gezigthiervan,rukteHopman OERRIT vAx ))Elt Lu x metde vri
jbuiters
uitde stad naar Lammen, en ontving hierweldra, onder luide vreugdekreten,de twee

galei
jen,welke de Admiraal,wiendeti
jding van hetverlatenderschansongelooii
jkwas
voorgeltomen, op verkenning had uitgezonden. Onder andere voorwerpen, vond zekere
olzsBEh'
r xohxzLlsz. scu-xscK in de Spaansche legerplaats een pot met gekooktvleesch ,

uit welken hi
j en zi
jne nakomelingen,meer dan eene eeuw daarna,bunne vrienden
ellkjaar,op den dag van lletontzet,op een geli
jlkgeregtplagten te onthalen (2).3 v. Zoodra het paal
we
r
l
t
,
wa
a
r
d
o
o
r
d
e
S
p
a
n
j
a
a
r
de
n
de Vliet gedamd hadden, door het
W il
-rl-

te
m aand bootsvolk en de stads timmerlieden was uitgewonden , roeide men ongehinderd naar de
1574

(1)v.coRvlx-wlyrlwnll'
zxv,deTaclttig).Oprl.D.1l.bl.397.
(2)Eeneafbeeldingvan dien pot,vindtmen bijsnvsnlsrs,Beschr.d.Beleg.v.Leiden,bl.128.
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slad en kwam er desZondagsmorgensten achture aan.Onbeschri
jfeli
jkx
'isde vreugde15
681574
waarmede Bovso'
r, die de voorhoede, en abaIAAl w xyuyuxxz, welke de achterhoede aanvoerde, door allen, groot en klein, die nog kracht bezaten, om zich op de been te
houden, .ingehaald en verwelkomd werden. De Vlietbrug, door wellte de voorraadschepen naar binnen schoten, en de boorden der vaart waren opgepropt met eene uitgehongerde menigte van allen ouderdom en kunne, die armen,handen, schouders uit-

stak, om het brood, de kaas,den haring ofandere spi
js,die men llaar aanreikte of
toewierp, te gri
jpen, te vangen, te grabbelen of op eenige andere wi
jzemagtig te
worden. De vlugsten sprongen in het water en waadden er doorheen , of zwommen
de scllepen te gemoet. Velen, die iets bekomen hatlden, snelden ,onder het geroep

van:))Leiden is p'lfzc// Leiden is p'/fzc/1 Ectfwsk zi
j deffcpr geprezen/''naarhunne
woningen, om hunne zieke of van honger wegstervende huisgenooten te verkwikken.
Sommigen werden de slagtoFers hunner gulzigheid en gaven, met de spi
js in den
mond, op straat den geest, weshalve de Regering, ))nu men overvloed had zoowel a1s
toen de honger neep ,'' eene bepaalde hoeveelheid der ingebragte levensmiddelen door

gemagtigden van stadswege lietuitdeelen, geli
jk mede van die mondbehoeften, welke
spoedig aangekochtwerden voor deliefdegaven,die,op'sPri
nsen last,tebelp , Gouda
en elders ingezameld waren. Zoodra Bovsom en de overige Bevelhebbers aan land ge-

stapt waren, begaven zi
j zich met het meeste sclzeepsvolk, de Regeringsleden en
burgers naar de Pieterskerk, om den Almagtigen voor deze verlossing tedanken, waarin
de Leeraar der Hervom den I'IETEh KoawELlsz., die in al de ellende der belegering gedeeM had, de gemeente voorging. Zeker stegen nooit vuriger dankzeggingen en opregter gebeden dan thans ten Hemel, en meer dan eens werd het statig psalmgezang
door het snikken en weenen der overkropte gemoederen afgebrolten. Denzelfden dag

ontving de Prins, onder de namiddagpreek in de Fransche kerlkte belp ,de ti
jding
van het ontzet van Leiden,waar een bodevan Bovsor
r dien morgen nog hem weinighoop
op had gegeven. Na de preek, werd de heugelt
jlte mare van.den kanselden volke
verkondigd,hetgeen ook in de twee andere kerken geschiedde. De burgers betoonden

nietslechtsdooruiterli
jke teekenen hunne vreugcle,maar bragten terstond voormeerdan
duizend gulden, zoo aan geld als levensmiddelen bi
jeen,om in de behoefte der verloste stad te voorzien. HxxsvAx BRUGGE,'sPrinsen hellebardier,welke de ti
jding had
overgebragt, werd terstond door de Staten van Ilblland met eene vereering van vi
jfentwintig gulden begiftigd.

BovsoT verdreef hiez-op de Spanjaarden uital hunne schansen om Leiden,behalve
dieteW adding,welke zi
j nog eenigen ti
jd bezethielden. Derwjie llad hen de schrik
bevangen, dat twee vaandels, naar men verhaalt,voor twaalfman van 'sPrinsen volk

op de vlugt gingen. Drie Amsterdammergalei
jen,welke,aan gene zi
jdevan Leiden
gelegen,de stad h'evig hadden beschoten,voeren insgeli
jks weg,waardoor de.schansen.
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.
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1568- aan de Kaag en aan de Goudscltesluis den Prins in banden vielen, en door hem
1574
sterltt werden. In het verlaten Leiderdorp vond men
de tent van vatluozz een

plattegrond van Leiden en al de omliggende Spaansche schansen , met een onderscllrift

van den Veldheer zelven in slechtLati
jn, hetwelk vertaald dus luidt: ))Vaarwelstad,
vaartwel schansen, die verlaten zi
jt geworden om het water, niet om tle magttler
Apande
*
@
n.
)
j
#
De Netlerlanders hadden bi
j ditontzetnaauweli
jltsveertig, (le Spanjaarden tusschen de duizelltlen vi
jftienhonderd man,zoo in hetwatera1sdoorhetzwaard,
verloren. Het was zeer opmerkeli
jlt, dat den dag na Leidens verlossing, een felle
.

zuid-oostenwint
l opstak, die het water van de stad afdreef, en toen wedcrNoordwaarls

zwaai
jende hetmetcen onweder naar zee tertlgvoerde,zoo dathetland in lkorten tl
jd
droog genoeg was, om het vee er op te brengen. '
W are dit een paar dagen vroeger

gescllied,Leiden zou waarschi
jnli
jk verloren geweestzi
jn.
OR.&xzE kwam in den avond van den A'ierden van V-i
jnmaand in de bevri
jde stad,
prees ten hoogste de standvastigheitl met well
te de burgeri
j zooveelellende verduurtl
llatl, en beloofde, dat zi
j en hare nalkomelingen de vruchten er van zouden plultkcn;
tevenszorgtle lli
j,dataan de schamele,uitgellongerde menigte,levensmiddelenom niet
werden uitgereik-t,waartoe de omliggende steden en plaatsen hetharebi
jbragten.Voorts
keurde lai
j het raadzaam ,hetgetalder leden van hetStedeli
jltBestuur van veertig tot
op achtentwintig in te lkrimpeny en buitenti
jdsnieuwe Burgemeesters,Schepenen en
Rentmeesters, onder welke eenige geene Poorters waren, te benoemen. Toen m en

zich lzierovera1seene schending der stedeli
jke voorregten sclzrift#i
jk bi
j hem beltlaagfle, betuigde hi
j, datdeze verandering om gewigtige redenen en ten nutte desLa'
nds
geschied was. Eenigen houden het voorten lloogste waarschi
jnli
jk, datde Spaanschgezindheid van sommige Leidsche Regenten, oRxxzs

hebbe (1).

dezen maatregel bewogen

De Zeeuwsche Oppervlootvoogd en andere Scheepsbevelhebbersontvingen

van de stad Leidelt totaantlenlken en erltentenis ieder eene goutlen lketting, waaraan

een eerpenning (ï'). Bovso'
r werd daarenboven op een gaslmaal,te zi
jnereere aangelegd,door de Staten van Ilbllaltd met een dergeli
jlte gouden ltetting,terAvaardevan
zeshontlerd gulden, bescllonlten. Leidelt zelf bleef niet onbeloond. Reeds sindseenigen

tjjd waren t1e Prins en de Slaten bedaclzt geweest, in Ilblland eene Hoogeschoolte
stichten, dewi
jlmen steeds genoodzaalkt was, dejonge lieden,wellke zicllin de letteren en wetenschappen wilden beltwamen, naar Leuven, bouai en nog verder te zenden, waar hun, zoo jn het godsdienstige als staatkundige, gl-ondbeginselen werden in-,
geboezemd, wellte men onbestaanbaar oordeelde met de belangen van het vaderland.

(1)AVACESAAR,D.lI.1a1.497.
(2)Ziedcafbeclding bi
j sEvERlsrs,Bescltr.d.beleg.r.Leidelt,bl.134.
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De VOlt
ooi
jïng van ditplan was echter,uithoofde der ti
jdsornstandigheden,gedurig uit-15
16
58
76
-

gesteld,en zou misschien geheelzi
jn bli
jven steken,indien de Prinshetnietmetzooveelnadrulthad voortgezet,tlatde Staten den derden van Louwmaand Vi
jftienhondertl
vi
jf cn zeventig besloten, onverwi
jld in Ilblland eene Hoogeschool te stichten en wel
in de stad Leidett, welke, als eene geschikte plaats, llun door oRAwzE was aanbevolen,

wien zi
j daarvan den volgenden dag kennisgaven. Twee dagen later werd hetoctrooi
tot oprigting er van, op 'sKonings naam , verleend, en den achtsten van Sprokkel-

maand daaraanvolgentle de Hoogeschoolmet groote plegtigheid ingewi
jd. De eerste
openbare lessen werden er door Nederlandsche geleerden gegeven, die, gedeelteli
jlk,
spoedig door andere beltwame mannen, meest uit de Nedevlaltden of Frankrljlçherkomstig, vervangen werden; terwi
jl het nergens blijltt, dat sT. -&LBEGONPE, zoo als

wAII.
>LXAARmeldt(1),henuitIleidelberg en eldersinbuitscltlandherwaartsbragt. Even
weinig bli
jkt, dat, geli
jk lloov'
r verhaalt (2),aan de burgersvan Leiden,))in erltentenisvan hunne standvastigheid,de lteuswerd overgelaten tusschen vrl
jheid van zeltere
tollen en eene Altademie in hunne stad-'' Dit neernt echter geenszins weg, dat de
Prins en de Staten Lei
't
fc'z met dit voorregt en voordeel begunstigd hebben, uit aanmerking der diensten, )door het uithouden van een zoo langdurig beleg, den Lande

bewezen (5).'' Zi
jbegunstigtlen ook de stad meteene vri
jejaarmarlkt,welkevan den
eersten tot den tienden van W i
jnmaand mogt duren, en op wellker derden dag het
ontzetelltjaargotlsdienstig zou gevierd worden (1).

(1)D.Vl.bl.498.
(2)Nederl.Hist.B.1X.b1.398.
(3)TE wATER,jladerl.JJ
'st.D.1Y.b1.79--84. v.wlzyop wwcEyAAn,St.Y1.b1.117 121.
(4)BoR,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.VlI.bl.561. 0ns verhaal van de belegering,of
liever insluiting, en het onfzet van Leiden is geput uit: Arcltives de la Jfcfdpgld'Orange, T.
Y.
*
p.8, 10, 26, 30 , 37,40,47,67,75,79. vlcslrs, Eyist. ad HOPPEIIUM, p. 822. J. DorsA,
Carmen frpc/tci'
ctfgn ad zlsvx IlovTEsvx. MEyoocz, Ilist. #.1.g. d. Fl. tiv.Xl1. p. 269 280,
tiv.XllI.p.280- 291. STRADA,de rt
dlîp Belg.Lib.Vlll.p.466- 470. CAMPAXA, della pvcrrtl

diFiandra, T.1.p.131- 138. :EwTIv0(
;sI0, Nederl.ffï.
sl. b1.207- 215. I,E PETIT, fWrpn. de
#p#. T. 1I.p.289- 298. cllApprvs, Ilist. Ge'
n.#.1.g.de Fl. Liv. lY.p. 179- 183. DE TAssls,
comment. Lib.lI.p. 191, 192. HARAEUS,Annal.Brabant.T.111.p.210- 216. z.FRUYTIERS,Corte

besehryvingherc'lde strenghe belegheringheenz.der stadtLeyden,Delft1577,bl.6- 32.BoR,Ilist.
d.Nederl. 00rl.9.1. B.YlI. b1.548- 562. METERE:,Ilist.d.Nederl.00rl.B.V.b1.102- 106.
IIOOFT,Nederl.#f.
s/.B.lX.bl.372- 398. oltsExs,Beschr.t?.Leyden, b1.447- 550,571,572.
GorTHoEvxx,chron.r.kI011.D.lI.bl.97- 116. sEvEmlsrs,Beschr.d.beleger.r.Leiden,bl.49- 137.

5de druk. onuitgegeven stukken betrekkelt
jk'hetbeleg,acllterz.Ittllrx>:a,#:fYtjfdehalveFé'
Nt1?11 DEEL. 5 STUK.
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1568- De mannen, onder wier leiding de burgers van Leiden eene enge belegering van
1576 vi
g.f maanden en al de ellende, daaraan verbonden, manhaftig weêrstonden , moeten

door het nageslacht meer dan bi
j name gekend worden. Burgemeester vAx nzs.
wERFFverdientonderhen eene eersteplaats(1). Hi
jwasden veertienden van 'omermaand (ouden sti
jl) Vi
jftienhonderd negen en twintig geboren,en de zoon van AnR.
xxxERTEwsz. vzltxzElt en CLARA cxzAAsnocllTEh. Zi
jn vader, een zeemtouwer, had
zicll in Yi
jftienhondcrd zes en twintig uit tzpzftft
'
r te Leiden gevestigd, en was als
Dbopsgezinde en Vermaner, in Vi
jftienhonderd zeven en dertig te Ilaavlem om het
geloof ter dood gebragt. Dikwi
jls wordt de zoon, naar het gebruik van dien ti
jd,
met zi
jn voornaam en dien zi
jns vaders PIETER AoltlAAwsz.geheten,en schi
jnt den toenaam vAx bzltw Eh>'r gekregen of ontleend te llebben van de groote werf, welke hi
j
tot zi
jne lederbereiding of zeemtouweri
j gebruikte. Er isreedsdoor onsmelding gemaakt van de diensten, wellke hi
j in dejaren Vi
jftienhonderd zeven en zcstig en acht
en zestig den Prins van oranje met reizen, raadplegen en bovenal geld ophalen en
bezorgen bewezen heeft. Grootbeleid en lzeldhaftigheid toonde hi
j in Vt
jftienhonderd
twee en zeventig bj hetoverbrengen van eene somme gelds van Delftnaar Ilaarlem ,
midden door de Spanjaarden en eigen muitende soldaten. Hetvolgende jAar werd hi
j
Burgemeester van Letden, was Voorzittend Burgemeester ti
l.dens de twee belegeringen

dier stad,en bekleedde nog tien maalde Burgemeesterli
jke waardigheid, en viermaal
den post van Schepen. Dadeli
jk na hetontzetgeraakte hi
j in botsing metden Prins
van or
#anje, dewijl deze de Regering buitenti
jds verzet en sommige personen daarin
gesteld had, welke, naar vAx IIER w EhvF's overtuiging, die eer niet verdienden.

Hi
j deed daartegen protest,waarvan lli
j nog zes en twintig jaren later eene verklaring
onderteekende. Hi
j wqrd echter, zoo vööralsna den dood des Prinsen, telkens tot
gewigtige betrekltingen geroepen, en overleed den vi
jfden van Louwmaand Zestièn
honderd vierin den ouderdom van bi
jna.vi
jfen zeventig jaren. ln Zestienhonderd een
en zestig hebben 'smans dochters-zonen vAx w
ksszxllErFT, voor hem een gedenkteelken

in 4e St.PancrasofIlboglandsckekerk teLeiden opgerigt(2).
JollAx vAx nER noEs (J&xcs oovsA), Ridder,Heervan Noordwijlven Kattend%jke,
stamde a'
f van het oud-adelli
jk geslachtdiens naams, en was iù Vi
jftienlzonderd vijf
feentpz
pcr hetp0?/zt# der zJc# Leiden enz., waarin ook isopâcnomen de Catalogusrcoz oudltedot

e?,bt
jddnderltedelt, betrenende hetbeleg en pnfzcfderzféz#Leidenïzl
k.1574,welkebi
jgenoemde
lkestviering,op hetzaaAuisaldaarzi
jn ten teoa:gesteld.
(1)Verschillend wordtdeze naam geschreven: van de Werf, t?c4 der Werf,rJ4 der Wcr/f
van de Wcrrc,van der Werfe,van der W erfve.

(2)z.w.TzwA1gR,Levensbizonderlteden rc'zp.A.v.o.wEnFF,bl.1:-166.
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en veertig te Leiden, naaranderen, te's#cpcuithethuweli
jk van zouAx vAw BER11
55
67
86
bols en AMA vA> wxzzxRonl geboren. HI
j legde aan de Hoogesclzolen te Leuven en
te Park
jsden grondslag totdieuitgebreidegeleerdheid, doorwelkehi
jzoo veelroems
verworven heeft. In Vl
jftienhonderd zesen zestig onderteekende hj hetVerzoekschrift
der.'Edelen aan de Landvoogdes,en vertrok in Vi
jftienhonderd twee en zeventig,geljk
onderscheidene malen daarna, als gezant naarEngeland. In Vl
jftienhonderd vier en
zeventig werd hj Bevelhebber van Leiden,het volgende jaar de eerste Verzorger der
LeidscheHoogeschool,en tien Jaren later opziener harer boekeri
j,terwtjlhem tevenshet
schri
jven dergeschiedenisvanIlblland,tegen eenejaarweddevan driehonderd gulden,
was opgedragen. ln Vjftienhonderd drie en negentig begaf lli
j zich naar ':Ilage a1s
Raadsheer in den Hoogen Raad, en overleed te Leiden in Zestienhonderd vier aan de
pest. X et grootebekwaamheid voerde hi
jbeide pen en degen; heteerstebewi
jzen zi
jne

dichterli
jkeengeschiedkundigeschriften;hetlaatstezt
jneheldhaftigheidin debelegering
van Leiden getoond,toen hi
j insgeli
jltseen scllitterend bewi
js gaf van zjne onkreukbare
eerli
jkheid, daar bedreigingen zoo min a1s vlei
jende beloften en Spaansch goud zi
jne
trouw en standvastigheid ltonden doen wankelen, dié evenmin, in een later ti
jdperk,
voor de aanzoeken van rEzclsl'lztbezweken. Zi
jn laatste manneli
jke afstammeling heeft
in Zeventienhonderd twee en negentig een gedenkteeken, met de beeldtenis van den

man,)wiensweêrgade hetVaderland zeldzaam gezien heeft,''eneenLati
jnschopschrift
versierd,in dekerk teNoordwi
jk tezi
jnereere gesticllt(1).
Naast vAx BER w ERFE en vAx bER boEs, verdient zAx vAx Ilor'
r, Secretaris van Lei-

den, genoemd te worden, die, geli
jk deze beide mannen en de Hoofdschoutusxpltzx.
vAx BhorcuovEw, vri
j bleef van alle Spaanschgezindheid, welke ti
jdens het beleg de
Bllrgemeesters KORNELIS VAX FOORDEN, J.
&N VAN BAARSDORP,'KORNELIS VAN SW IETEN en
de raeeste leden der Vroedschap,de eene raeer de ander minder,betoonden. Toen de

Graaf van Leicestev in Vl
jftienhonderd zes en tachtig den toeleg had, de Hoogeschool van Leiden naar Utreclttte verplaatsen, werd zAw vtw uor'
r metvAw nER noEs
naar hem gezonden, om h.et regt van Leiden op het bezit dezer inrigting aan te
toonen en te verklaren,dat men zich liever alles dan haar zou hten ontnemen. ln

Zestienhonderd twee maakte ztx vAw uor'
r zich bi
j zi
jne geboortestad verdiensteli
jkdoor het uitgeven van zjn bienstbouck der stadtLeiden.
Ook wxrxaEx Koaszrxsz.spzlLxAx mag niet onopgemerktworden voorbi
jgegaan. ln
stedevan bi
j den ni
jpendsten hongersnood zt
jneachtduiven teslagten,om zich en d.
e
zl
jnen te verkwikken,hield hi
j deze vliegende postboden ten dienstederstad in hel
(1)x0x,Vc#el.Woordenb.D.XlI.bl.397.'
I'EwATER,YerbondderEdelen,9.II.bl.333-337
en dealdaaraangehaaldeschrijvers;D.111.b1.510-513.9.lY.b1.3370 39.
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1568- leven. Tot erkentenis, werd hem bj een open brief vergund, den naam van
1576 D
uivenbode, en in zt
jn wapenschild. het stadswapen te voeren. 0ok werd hi
j van
stadswege met een zilveren gedenkpenning lleschonken. De duiven heeft men opgezet

en langen tjd op hetRaadhuistergedachtenisbewaard (1). De vri
jbuiter B.
&REXl)
Kohxzusz. vAx KErxuEx werd, ter belooning zi
jner diensten gedurende hetbeleg aan
de stad bewezen , met eene schippersplaats van Leiden op Utreclttbegunstigd, en met

een geschilderd glasin zi
jne woning vereerd,op hetwelk hi
jzelf,zi
jne vrouw en negen kinderen waren afgebeeld. Zi
jn manneli
jk oirisin de helftderlaatstverloopene
eeuw uitgestorven (;).
Vayunsz had intusschen met zi
jnekri
jgsbenden 'sGravenltage en de dorpe'n van lzet
W estland betroklten. De soldaten, die op Leidens buitgevlamd hadden, hielden hem

verdacht,dathi
j zich door deHollandersvoortwee tonnen goudshad laten omkoopen.
Ht
j verontschuldigde ziclz echter bi
j Rlovy:s>rxs wegenshet opheFen des belegs zoo
nadrukkeli
jlt, dat hi
j bi
j zi
jne Opperhoofden in achting bleef en steeds gesvigtige
jner miskri
jgsambten bekleedde. De Landvoogd stelde hem zelfsin staat, aan elk zi
noegde manschappen vier ltroonen op hunne achterstallige soldi
j af te betalen, met
belofte, dat llet overige spoedig zou volgen. Xaar toen dit binnen twee maanden niet

geschietl was, begonnen zi
j, in slecllte plaatsen gelegerd en onophoudeli
jk door tle
Hollanders en hetwater bestookt, te muiten, knevelden vatl-ozz, joegen hunne Bevelhebbersweg, en kozen een Opperhoofd (Eletto), welk in hun naam den Landvoogd
verwittigde, dat,zoo de verdere betaling tien dagen uitbleef,zi
j Ilblland zouden verlaten en wel de plaats weten te vinden, waar geld te halen was. Daar na OP den

bepaalden ti
jd geen bevredigend antwoord gekomen was, ruimden zi
j Vlaavdingen,
Maaslandssluis, delt #cc:, Valkenburg ,den Zc?'
#.
îc/lc4#Jpz en wat meer door hen in
dien hoek bezet werd, en trokken,tusschen de zes en zeven duizend man,zoopaarde'

als voetvolk sterlt, naar Ilaarlem. Zi
j vonden hier de poorten gesloten; even zoo te
Amsterdam , en sloegen toen den weg op naar hetSticltt, datdeerli
jk werd afgeloopen. Het was ondertusschen vkxaozz gelukt hun te ontsnappen. Den twaalfden van

W intermaand bezetten zi
j de drie voorsteden van Utrecht, en maakten terstond toebereidselen, om de vierde voorstad, de W lcrd geheten, stormenderhand te bemagtigen.

DOOr HIERGES,die Onlangsin hetstadhouderli
jk bewind over Ilblland,Zeelattd en Utr8c/lf den Graaf DE LA RocllE had.vervangen, welke ))uit weersmaak in de Spaansche

dWarsgangen en hunne onhandelbaarheid,'' zjne betrekking had nedergelegtl, waren
hier drie vaandelsNederlandsche ltnechten van zi
jne afdeeling in bezettinggelegd,die,
(1)sEualwcs,Besoltr.d.beleger.v.Leiden,bl.111-115.
(2)snvsmyrs,Beschr.d.beleger.t?.Leide3t,b1.67-69.
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met de burgersvereenigd, de bestormers metverlies van veertig of vi
jftig man terug-1568dreven, welke voorts in de drie voorsteden hunnen m oed koelden. Xen vreesde even- 1576
wel voor een aanval op de stad zelve en dat de Spaansche soldaten op Vredenburg,

honderd twintig ofhonderd vl
jftig man sterk, hunne landslieden doorhetltasteel zouden binnenlaten. In deze ongerustheid kwam op den avondvan denvi
jftiendenvanW intermaand ulshoss uit Amsterdam te Utrecltt, en vond er de burgers, de bedienden

van het Hof,en de geesteli
jk-heid in de wapenen. Inmiddelszetten de muitende soldaten, welke door de Spaanschgezinden uit de stad van levensmiddelen voorzien werden,
hunnen eersten E letto af en kozen eenen anderen, zrAx BlAwco genaamd,een stouten

onverschroltken kri
jgsman,welke gezworen had in destad te zullen komen,almoesthtj
'tmetden dood bekoopen. Terstond liethi
j den zestienden van W intermaand allestot
den storm en,naarmenwil,zelfshonderdvi
jftig stroppen gereed maken,om ))Utrecb,
t
op zi
jn Antwerpsclt te behandelen-'' Den volgenden morgen, tusschen zes en zeven
ure, werd de hamei van de St.ffc/r,
tjzlcyppr/ opengeloopen en de poortbeklommen.
Dadeljk xlogen de burgers naar hetbedreigde punt en botlen, vooraltoen zj zagen,
dat de bezetting op Vredenburg zich stil hield, dapper tegenweer, niet weinig aangemoedigd door de tegenwoordigheid des Stadhouders en het voorbeeld van den wakke-

ren Hopman HElltvcx.sxtl'Eh, bi
jgenaamd de Sclteutvrije, die, ofschoon hi
j dikwi
jls
den vi
jand onder de oogen gezien en menige schans en stad had helpen bestormen,
nooit wasgekwetstgeworden. DeEîc//p,aan zi
jn eed getrouw, drong metzeven of
acht zi
jnermansclzappen in de stad, doch moest, van alle hulp verstoken en van alle
kanten besprongen, na den wanlaopigsten tegenstand voor de overmagt zwichten en

werdmetde zi
jnen neêrgesab'
eld.DeSpanjaarden,reedsaan het wi
jlten gebragt,bliezen
geheel den aftogt, toen de Bevelhebber van Vredenburg nox FztAwcEsco >'l
shxAlno 5'&-

vlxzz
k zi
jngrofgeschutophen lietspelen.Hunverlieswordtdooreenigen op honderd,door
anderen op meer dan twee honderd man begreat; de burgers telden zestien of achttien
gesneuvelden, maar vele gelkwetsten, daar eenige k-waadwilligen uit het ltasteel op llen
geschoten hadden. HrEhoEs beval het schieten op de aftrelkkende muiters te staken,
#
welke alzoo ongehinderd llunne gewonden en wapenen wegvoerden , hunne dooden
begroesren, en denzelfden dag nog die landstreelkArerlieten. De gekwetste burgers werden
op stadskosten verpleegd,de wacllten versterkt, en de muren enborstweringen methout,
steen of andere stofl
kn opgehoogd, om die in nog beteren staat van verdediging te

brengen.De stedeljke Regering bleefnietin gebreke aan RxorEszxs van hetgebeurde
kennis te geven, en op het straFen van den moedwil dezer soldaten aan te dringen,

(
'
loch ontving ten antwoord, dat ))hi
j de kri
jgstucht niet kon bewaren, wanneer de
Staten des Lands voor de belaling van het kri
jgsvolk niet zorgden.'' Hi
j zond den
muitelingen nox zckx ososzo oz vLyz
oA , welke hun een gedeelte der achterstallige
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15
68- soldj betaalde, waarop zi
j in de omstreken van Maastricltten in Vlaandeven de win1576 t
erlegeringen betrokken (1).
W as het jaar Vl
jftienhonderd vier en zeventig merkwaardig door hetbeleg en ontzet van Leiden, niet minder was het dit door de opdragt der Hoogste Overheid van

Kelland en Zeeland aan den Prinsvan oranje. Hetgezag van dien Vorstwasslecht

omschreven en werd dikwi
jlsweinig geëerbiedigd. Reeds vöôr zi
jne komst inIlolland,
had ht
j zich genegen getoond,met kennisneming Ladvis) en dikwerf met overleg
der Staten te handelen,hetzi
j om hen daardoor te meerbelang voorde algemeenezaak
in te boezemen en te sterker daaraan te verbinden, of wel, om zich zelven nietgeheel

en alleenmetdeverantwoordeli
jkheidvoordeuitkomsten te beladen (2). Doch hieruit
ontsprootvoor hem eene bron van veelsoortige moei
jeli
jkheden.De Staten,dieofschoon
zj de wapenen hadden opgevat,echter den Koning alsHeer'Lsouverein) bleven erkennen, begrepen, we1 ià waar,dat het uitoefenen der W etgevende #twf-en, in het a1-

gemeen gesproken, der Ilboge overlteid, ti
jdens den oorlog, den Prinstoekwam als
Stadltouder, en welke in die hoedanigheid de plaats van den Graaf bekleedde (5);
maar sedert oRAxzz niets deed of beval dan met hunne kennisnenaing en overleg, wil-

den zi
j, die vroeger slechts in hetopleggen van belastingen en watdaarmede in betrekking stond,gekend werden,nu allesmede helpen bestieren. Zj zelve hadden eene
nieuwe regeling (ordonnantie) op hunne Vergadering,dietevoren alleen afhankeli
jk
was geweest van het goedvinden van den Graafofzijnen Raad,vastgesteld (1). De
Prins-stadhouder bleef bj deze regeling wel boven de Staten in de W etgeving; het
geheele bewind en het uitvoerend bestier, indien men dat ook hier van de W etgeving

zou willen onderscheiden,bleven te geli
jk in zi
jnehanden metdeRaden nevensltem ;
maar hi
j had de Statev, als vertegenwoordigende hetvollt, gedurig noodig, vooralin
de hagcheli
jkste oogenblikken en in de geldmiddelen. Buiten hunne toestemmi:g
(1)M>rxpocz,Ilist. d.1.#.d.Fl.Tuiv.XIlI.p.291- 294. STRADA,de#e!JpBelg.tib.Vlll.
p.470,471. CAMPAXA,della guerradiFiandra,T.1.p.138,139.sE PETIT,Chron.J..
ïI011.T.II.
p.298.HARAEIJS,Annal.Brab. T.111.p.217,218. >'RUVTIERS,Beleg.r.Leiden ,bl.32,33.:0R, Ilist.
d.Nederl.pprl.D. 1.B.VlI.bl.583- 585.v.METEREN,Ilist.d.Nederl.00rl.B.Y.bl.106.IIOOFT,
Nederl.Sï.
sf.B. X. bl. 401- 404. GOUTHOEVEN, Chron. r. H011.D.ll.bl.217. v. sosHlus,Proeve
cezler geschiedenis van het kasteel Yredenburg ,in ?s mans Yerspreide Letterarbeid,b1.51- 57.

.

(2)Zielliervoor,bl.198. Vgl.b1.222-225. XLUIT,Hist.d.#p#.Staatsr.D.1.b1.70-80.
:lsoEalllzx, D. VI. bl. 178. GROEN v. pmxs'
rznza, in de Archives de la Maison d'orange, %.Y.
p.90,91.

(3)vzx sslxGnsAsp,Staatk.ceschrift.D.1.b1.91.
(4)Ziehiervoor,b1.354 355. XLUIT,Ilist.d.#p!!,Staatsr.D.1,bl.80-84.
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konde ht
j geene nieuwe geldmiddelen aanroeren, en zonder geld geene wapeningen te1k
568L
1576
and of te Zee tot stand brengen, ofietsvan belang ondernemen, wanneer zi
j, en
met hen hetvolk, de burgerl
jen, schutteri
jen en gemeenten nietmedewerkten. Geheel anders was dit onder den Koning. Deze had de handen veel ruimer, beschikte

over zi
jne inkomsten uitde domeinen, had de gewone lasten totzi
jne dienst en kon,
des noods, uit zt
jne andete Ri
jken en Landen ook gelden overzenden. De Staten
maakten gebruik van de veranderde omstandigheden, en matigden zich hoe langer zoo

xneer gezag aan in 'slandsregeringszaken (1). Nu eensveroorloofden zi
jzich uitte
voeren, watbli
jkbaar t0tde werkzaamheden van den Stadhouderbehoorde; dan weder
oefenden zi
j eene regtsmagtuit, welke aan het geregtshof toekwnm ; nu eens randden zi
j de voorregten van het platte land aan, zonder achtte gcven op de ltlagten
van den adel;en dan weder wilden zi
j zelfsinvloed hebben op hetrcgelen derkri
jgszaken, aangezien z1
j totde oorlogskosten bi
jdroegen. Hoezeer de Prinshetgedrag der
Staten afkeurde,washi
j echter diltwi
jlsgenoodzaakt,zullkste ontveinzen. Dit gaflti
j
aan het geregtshof en den adel te kennen, terwi
jllli
j zi
jnen wensch betuigde, hen te
ltunnen besclaermen (2). Alom moesthi
j alsmiddelaaroptreden. Tusschen soxov en
de Staten van het Noorder-kwartier, waar men onlangs een aanslag der Spanjaarden
uitFriesland opEnkltuizen,en eenen uitAmsterdam opslbnnikendam verjdeld had(5),
was op nieuw verdeeldheid ontstaan. Soxov klaagde, ))dat vele zi
jner aanslagen
mislukten, omdat hi
j geen gezag genoeg llad, en er onder de Staten eenigen waren,
die hetkwaljk meenden metde godsdienst,en hem bij hetgemeeninverachtingbragten.'' DeStaten, van hunnen kant, klaagden, )dat soxov alles voornam en deed zonder

hen tekennen;en,wanneerde zaken mislukten, alde schuld op henwierp-''Zi
j verzochten derhalvenn))datdePrinstweeofdriezaakgelastigden (Commissarissen)zoubenoemen,om gemeenschappeli
jk metde gemagtigden der steden hetbewind uitteoefenen;
enéén dezerzaakgelastigden over hetkri
jgsvolk te stellen,doch onder zt
jne twee ambtgenooten en de gemagtigden der steden-'' ORAxzE's schranderheid ruimdedezenetelige

zaak uit den weg. Hi
j zond Xr. zkKos xvvs vtx Hox,v, een der hem toegevoegde
Raadsheeren,naar Noovd-Kolland,om,in overleg met zi
jnen gevolmagtigdealdaar,
I'It>:II>:
RIK o'
rvExsz,van allesnaauwkeurig kenniste nemen. Tevens schreefhi
j aan de
Staten ofafgevaardigden der steden,))dathi
jgenegenwas,soxo'
r,overeenkomstigdiens
verzoek , uit de betrekking van Gouverneur te ontslaan en daarmede Graaf w xlax,zx

(1)xsrl'
r,Hist.d.#p#.k
btaatsreg.9.1.blt79,85.
(2)XLUIT,Ilist.d.ffpll. Staatsreg.D.1.bl.113 115. GROSN vAN pltlxsTsnER, in de Arcbiver
de la Jfcït
s'
pp d'orcr e,T.V.p. 91,92.

(3)BRANI)T,ïlist.t?.Enkh.b1.209. coxAllslx,#e:c/tr.v.Agnt
çf.b1.1052.
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1568- vww nsx BEao, ))zi
jn lieven zwager,,'te belkleeden; slechtswenschte hi
j hetgevoelell
1576 der Staten te vernemen, of soxor zoo lang in )letbewind kon bli
jven,totzi
g'n opvolger gekomen zou zi
jn.'' Gelijk de Prins ongetwi
jfeld beoogd en verwachthad,geschiedde. De Staten verltozen liever,zich metsoxov te verzoenen,die zi
jnewaardigheid sedert behield, dan vAx ))Ex BERO a1skri
jgsbevelhebber te ontvangen,van wien
zj, om zi
jne schandelt
jlte vlugtuit Gelderlqnd ofom andere redenen,een bepaalden
aflteerhadden (1).
Eendragt en zamenwerking zi
jn niet te verwachten,waar e1k wilregeren.DeEdelen
en steden, de steden en het platte land stonden li
jnregt tegenover elkander, terwi
jl
oRAxzs doorde i
jver- en bemoeizucht der Staten telkens in zi
jne bewegingen belemmerd wertl, en zi
jne plannen,door hun dralen methetinnen dertoegestane belastingen,mislukten. Vandaar dat de Prins, toen Leiden nog in dreigend gevaarverkeerde,

reeds verlklaard had,dat,indien men hem nietkrachtiger ondersteunde,hi
j))gedwongen zou zi
jn, tot zi
jn groot leedwezen, openli
jlt te verzoeken van zi
jn last en bewind ontslagen te worden. Hi
j had zich alti
jtl bereid getoond, en met de daad,
li
jf, goed en bloed opgezet, om het lieve Vaderland te handhaven bi
j zi
jne vri
jheden en weder te brengen tot zi
jn bloei en welvaart, geli
jlk aan de geheele wereltl
#'

meer dan ltenbaar was door (le groote en zware ltosten, lasten, moeiten, schade, ge-

varen, arbeid, verdriet en ongemak, wellte hi
j daarom totnu toe geledcn en getlragen laad. Hi
j was derlzalve onschuldig aan de ellende, slaverni
j, verwoesting en de
uiterste armoede, in welke de Landen en lieden door hunne (der Staten) onachtzaamheid, onwilligheid, gieriglaeid of ontrouw zouden vervallen (.
2).'' De schromeli
jlkste
verwarring heerschte zoo in de zaken van bestuura1s van de geldmiddelen; eindeli
jlk
wist m en niet m eer, wie eigenli
jlk de hoogste magt uitoefende, of tot wien men
.

zich wenden moest. Aan zullk een onzelkeren en wanltelenden toestand moesteen eind'
e
emaaltt worden. De Prins, die tot nu toe zich naar alles gesclzilkt llad, hield thans
20v. de Staten ernstig voor, welke rampen uitdezen staat van zalten mf
aesten voortvloei
jen,

sfiin-en drong met nadruk aan, op llet malten van eenige xaste bepalingen op hetbe-

maand

1574 stuur des Lands. Yoorts deed hi
j opmerken: ))1o. dat het gemeen in den waan
verkeerde, alsof hij de opgebragte gelden totzi
jn eigcn,bi
jzonder voordeelbesteedde,
waarom men trager perd in het dragen dergemeenelasten, en meerzwarigheidmaakte,
in het opnemen van bezettingen in de steden; 2O. dat uit dc nalatigheid, om onwilligen in het betalen tler ingewilligde belaslingen,daartoe met geweld te noodzaken,

moeàjeli
jkheden tusschen de steden en de afzondcrli
jke ingezetenen voortsproten; en
(1)B0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.Vll.bl.571. pEns,ontsteldeLcctftt?,p.478,479(2)I
)0R,Ilist.d.Nederl.oprl.D.1.B.Vll.bl.508,509.
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d&t5o.de gelden,terbetaling van hetkri
jgsvolkbestemd,doordeStatendil
twi
jlstotan-1568-

dere zaken, zoo a1s bi
J. voorbeeld tot O ossing van schuld,besteed werden. Om- aldeze 1576

zwarigheden, welke, naar zt
jn gevoelen, uit de valsche meening ontsproten, datde
gemeene zaak hem in hetbi
jzonder betrof, uitden weg te ruimen,wisthi
j geen ander middel, dan dat de Staten zelve het geheele beleid der Regering op zich nanaen

en hem van eenen last.onthieven, dien hi
j betuigde, niet uitbelang- of eerzucht,
maaralleen om hun dienstte bewi
jzen,op zich genomen tehebben. Ten slotte vermaantle hi
j de Staten tot eendragten verzekerde hen,dathi
j nietnaarontslaghaakte,
uit weerzin hen langer te helpen, maar dewi
jl hi
j oordeelde, dat zulks tot'sLands
oorbaarstrekken zou,voorwelksvri
jheid en welvaarthi
j overigensgaarne zi
jnlaatsten
droppelbloedswildestorten (1).,'
De Prins was te onontbeerlijk geworden,dan datzi
jn voorstelde Staten,die steedx
naar meer magt en invloed streefden, niet in verlegenheid zou gebragt hebben.

Na lang beraatl, verzochten zi
j hem van zi
jn besluitafte zien,dewi
jlzi
j bevonden
een #pp/d en overheid Apppzlppdfg te hebben. Daarom badenzi
jhem inallepzl#cr#cflfg- lzv.
heid, inzi
gtm.
jnegelukzaligeAcgcrfzlg,metdenAcc# nevenshem z?
i
jzl#:tewillenvolharden.Sljaw4

))Hetgelieve Zi
jneExcellentie;''dusgaanzjvoort, ))deSuperintendentie,overiglteiden
Regering, onder den naam van Gouverneur PJ Begent, uitgoedwillige collatie van de
Staten, Vasallen, gemeene lngezetenen en Geërfden der Grafelt
jkheid van Ilelland,
te aanvaarden;confererende zi
jlieden totdat einde aan Zl
jne ExcellentieAbsolutemagt,
Autltort
'teit e1t Sptftlcf-cfzl bevel, ter directie wc/l alle #c.
s gemeenen Landszaken,geenn

uf/gczpl#cr#.,' Bi
jzonder stonden zi
j hem hetbewind af over alle scllepen van oorlog,
hetwelk tothiertoe aan de bt
jzonderestedengestaanhad,mitshi
jdezebodemsnietzonder
der Staten bewilliging vervreemdeofbuitenslandsvoerde; voortsmogthi
joverdeverlofgela
l
s
me
de
ov
e
r
'
s
Lands
Domeinen en het
den,pri
jzenenbuiten,totonderhoud(Iierschepen,
leggen van bezettingen indestedenbeschikken.Slechtsbedongenzi
j,datdeEdelenensteden over zaken van beden en belastingen, ook bi
j vernieuwing en verandering der
Regering moesten beschreven worden, en dat de voorname ambtenaars, de Raden van
hetHofendiederRekenkamer,methunnebewilliging en op hunnebenoeming aangesteld
wierden. De Prins zou echter, des noods, tot vi
jftienduizend gulden toe, zonder
voorkennis der Staten, mogen opncmen, twee derde voor rekening van Ilolland en een
derde voor rekening van Zeeland. En wel bevroedende, dat ohAlzE, onaangezien
dit alles, de Regering niet zou willen aanvaarden, zoo hi
j op geen vastinkomen, te

(1)Besol.r.H011.20 Oct.1 Nov.1574.bl.148, 176.aangehaald doorwACEyAAR,1).5-11.
bl. 10, 11; en geheel opgenomen in de Bflagen tot xtrll's Ilist.der #pll.Staatsreg.9. 1. bl.
401- 405. Yg1.bl.95 96.
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1568- dienste van den Lande, konde reltenenj beloofden de Staten de'voorlang ingewilligde
1576

zestig duizend kropneà in eens vaardigli
jk te zullen,opbrengen,bchalve nog drid en
twintig 'duizend zes honderd gulden in de maand voor een bepaalden ti
jd. Om
hem nog grooter bli
jk vah hunne'gencgenheid tegeten,vermeertlerden zi
jhetgetal
zi
jner lt
jfwachten bfhellebaardiets, die sinds eenigen'ti
jd op 'sLands ltosten waren
l
tangenomen ,'van vier en dertig op honderd man, en vcthoogden hunne wedde van

acht op tien gulden in de maand. De Prins verklaarde 'sanderendaags, dat ))hi
j
bereid was 'sLands Regering teaanvaarden,wanneermaandeli
jksvi
jfen veertig duizend gulden voorhetltri
jgjvolk en anderelàsten opgebragtwierden,daardeaangebodene som van drie en twintig duizend zes honderd gulden niet toerèiltende was, vooral
wegens deachterstallige soldi
j van vi
jfmaanden.''Na langeberaadslaging boden deStaten
llem dertig duizend gulden 'smaands aan, waarover hi
j, ditknibbelen moede, zi
jne

verontwaardiging te kennen gaf, en zich grnoteli
jksbeklaagdeoverhunne traagheid,
2
5
v
.
l
i
g
t
v
a
a
r
d
i
g
he
i
d
e
n
a
c
h
t
e
l
o
o
s
he
i
t
l
i
n
he
t
x
o
l
br
e
ng
e
n
van hetgeen zi
j plegtig beloofd hadSlagtm. .
.
jgw den. Hi
J verklaarde, zich op dien voet niet langer met. het-bestuur van zalken te wil-

len belasten en dat, indien zi
j hunne verpligtingen nietkontlen vervullen, hetbeitle
voor hen en hem beterware,dat'hi
j ))methunnen tlank en behoud zi
jner eer,'' het
Land verlietmetdegenen,die hem wilden volgen; dan zouden zi
j de meester zi
jn en
alles zoo goedkoop mogeli
jl
k lkunnen regelen, waartoe zi
jn vertrek zou medewerken,
tlaar zi
j alsdan noch hem zi
jne bezoltliging te betalen,noch zi
jne li
jfwachten teonderhouden zouden hebben. Zullt eene taal uit den hlond van e'
en standvastig man, diè
zi
gne waarde gevoelde en wiens groote bekwaamheden men lkende, llliste hare uitwerlting niet op lietlèn , grootendeels schroomvallig , besluiteloos en niet in staat, om te

midden van zoo vele.
moei
jcli
jl
tlleden zelve te regéren. De gevorderde som werd terstontl voor den ti
jd van zesmaanden ingewilligfl, en zoa uiteeneaanmerkeli
jke verhooging derimposten gevonden wortlen (1).
))Zietlaar eené onderhandeling, om de Regering,die de Prins,als Stadhouder,vau

'sKoningswege, ten minste nog op zijnelt zltlgr?z voerde, nu op te dragen aan den
Prins, van t'
tlcgc'de Stqten en 'tFp//;,vonrz0o verre bi
j c/aczïg/
tcftlPJ bi
j.
s/iî.
sfc,
'l#

1?JAl '.
yKenings gc/lpprzcczzl/lpl'
#, zi
j ltonden gereltend worden,de ''
ncpfvan zef/tlpprzt
'ening te bezitten.- Op deze hantleling van en met de Staten ishet lkortdaarop ge-

volgde Vertlrag der Staten mét den Prins gebouwd. Xen zieter uit,te eenerzi
jde,
(1)Resol.v.11011.1574,bl.177, 178,196,197,201,207,208,211,239 aangehaald bj
wAGESAAR, D. Y1l.bl.12- 14. v.wlzx op w.
&GEN&&R,St.VlI.bl.11 14. xcvlT,Ilist.d.Jfpll.

Staatsreg.D.1.Bt
jlageù,bl.405- 415. Vgl.b1.97- 103. un0Ey v.pnlysrnnEnizztleâvchives
de la Maison d'orange,T.Y.p. 92- 94.
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de verlegenheid en den noodderSlaten,alsYolksvertegenwoordigers,om ,zonderf
'1pqJ#,1568h
1476
o
e
de
Pr
i
n
s
va
n
de
z
e
n
noo
d
e
n
di
e
v
e
r
legenznetklem ietsuittevoeren,enteanderezt
jde,

heidgebruil
twilttemaken,om totbeterverdedigingtegendenvi
jandmeerzncgf,envande
zjde des Fpl/f: en #cr Staten zelf,meer regtstitelenklem tekrl
jgen,ofandersmeteere
'tLand teruimen. Da>rkwam bi
j,dat,hoe hagclzeli
jk o0k de stap voordenPrins
was, om van wege 't voll
t en de Staten zelfste gebieden,ht
j evenwelbj de opkomende handelingen .van vrede en verzoening met'den Koning, die kort hierop volgden,

wel voorzag, dat, daar hi
j ziclla1swerlçell
jlêStadhouder des ffpzlfzlp.
îvoordeed,hi
j,
als Am btenaav des Konings, veel meer mocite zou llebben, om verzoening en ver-

giFenistekrt
jgen,en zi
jne goederen en bezittingen tebehouden,dan wanneerhi
jmet
de Staten en '/ j%lk, als'tware,iheengesmolten,en a1s/ltfzloppevltoofdJcz?#cpzcr/f/,
voor zich dezelfde voorwaarden bedingen konde als voor Volk en Staten,zoolang hi
j
met hen den Koning stilzwijgende bleef erkennen, en alleen geaclltmoestworden
eene gemeene zaalv tegen de Spaanscheltri
jgsknechten,en hunne Drt
jversgemaakttc
llebben. En in dit licht de zaalk bescl
aouwd, zullen vele volgende handelingen duide-

li
jkeropgeklaard worden (1).''
Eenigen meenen, dat lzet slechts eene enkele bedreiging, niet het bepaalde plan
van den Prins geweest zi
j,hetLand te verlaten. Sommigen daarentegen houden.llet

voor zeker, dat hi
j veeleer zou verkozen hebben, hetLand te ruimen, dan er in te
bli
jven met middelen, die, naar zi
jn onrdeel, niettoereikend waren, om hette besclzermen en te redden. Anderen achten, dat hi
j tot dit besluit alleen bi
j uitersten
Ilood, die zeker toen zeer groot was, zou gekomen zi
jn. Op ditlaatste gevoelen is
aangemerkt, dat men in het oag moet houden, dat 'sPrinsen voornemen, al of niet
te vertreltlten, geenszins afhing van dq grootte van het gevaar, maar van den moed en

de kracht bi
j de Staten, om erhethoofd aan te bicden. De Staten zelve erkenden,
xdat alle zaken door Gods goedheid thans in zulk een staaten gestaltenisgebragtwaren,

dat er in korten ti
jd, ngar alle waarschi
jnli
jkheid, niet dan een goed en gewenscl
at
einde van te verwachten was-'' Voor den Prins zelven,was l
zetgevaaralti
jd eene redeni nietom te vertreklken,maarom tebli
jven; wathi
j vreesde,wasmetschande
te bezwi
jken en totnadeel vàn de zaak, aan welker verdediging hi
j zich had toegewi
jd. ))Hi
j zoude in zi
jn naam of eer verkort worden,'' zcgthi
j, ))indien te zi
jnen
aanzien en regering, de Landen in handen der vi
janden zouden geraken,hoewelte
zi
jneronschuld (:).''
Ondanlts deze opdragt der Oppermagt aan den PTinsvan oranje,bleef de souve(1)XLCIT,Ilist.d.#pll.Staatsreg.:.1.b1.102,103.
(2)GnoEx v.pmssTzltxain dehrchivesdelaMaison d'orcppd,T.5r.p.94.
5: +
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15
16
57
86 reiniteitsLeeds bi
j deStaten berusten. ))W atwas die Oppermacht?'' vraagtrlx,nzhoxzx. ))W as,tde souverainitcit?,, ))oestaten,,,antwoordthi
j,))gebruikten hetzelfde woord a1szi
j zeggen hem de spls/re/rfemacltt, gezag en x
sbvtlcrcfzlbevel#pc#williglljlcp, tedragen. En alle de bjzonderheden in die opdrachtopgenoemd,stemmen daarmede overeen:bedingende zt
j alleen,dat de Edelen en steden over zakenvan
beden en belastingen,en van vernieuwing en verandering der regeering zouden moeten
beschreven worden:iets, dat zj
''van deGraven voorlang verworven hadden,ja sterker
voo
''
dan zi
j het llier aan zich rbehielden , den Prins het recht gevende, om waar hp
't noodig vond eene vtmr dien ti
jd aanmerkeli
jke som ten hunnen bezware te mogen
lichten zonder hunne kennis. Ht
j oefende ook dien ten gevolge inderdaad, a1s#pp/d
en hoogste overlteid allerlei daden uit met betreltking tot de algemeene regeering, Ju-

stitie,enPolicie,welkede exercitie der Souverainiteitkenteekenen:ja,zelfsheefthi
j
in dezekwaliteit den Hoogen Raad opgerecht en van de lnstructie voorzien, die totin

de revolutie van Zeventienhonderd vi
jfen negentig toe bezworen geworden is. Xaar
het bljlkt echter, uit de onderlzandelingen, die naderhand plaatsgehad hebben, en
vooral uit de latere afzwering van >'
ILIP en de aanbieding der Souverainiteit aanE nge-

land en Frankrk
jk, en eindeli
jk aan den Prinszelven, datditnooita1seen opdracht
van de Souverainiteit aangezien is,maar als eenesimpeleRuwaardi
j (om hetduste
noemen) gedurende de schorsing van 'sKonings exercitie der regeering,en daarom
ook bepaald tot den duurder oorlog:zoodateigenli
jlt de Souverainiteitzelve rustende
bleef, maar de volle exercitie daarvan den Prins gegeven was.

Xaar wat is het

Stadhouderschapandersdandeuitoefening van derechten van den Vorstquatenus(als)
Souverain? En wat was dan hier het onderscheid, nu hem de Hoogste Overheid opgedragen was?
Hetondersclleid was, dat den Stadhouder de uitoefening niet van
alle de rechten der Souverainiteit, door den Vorst of door het ebruik gegeven waren,
m aar zom m ige alleen door den Vorst konden eëxccrceerd worden, of door hem aan

zich gehouden waren (bi
jv.lletdoen van beden in Ilollandt. Dezerechten nietkunnende rusten,werd de exercitie daarvan (alsgemeldis) gezamendljk en metcommunicatie van gezag,door hem en de Staten gepleegd. Doch nu werden dezerechten aan

hem alleen van wege de Staten overgelaten. Doch deze kwaliteit van #p//d en #ppp'
îfc overiglteid wasbi
jden Prinseen blootmunus(ampt),geen personeelen inhaererend recht. En llet verschil was daarin even als dat van 'tgezag van een Voogd en

een Vader, wellte schoon beide even plenè(volledig)en in krachten omvang geli
jk
kunnende zi
jn,toch suanatura (in aarten natuur)verschillen (1).''
Onderscheidene zaken van gewigt vorderden 'sPrinsen tegenwoordigheid in Zeeland,

(1)Gesch.d.Vc#.!.D.YI.bl.180- 182. Vgl.#.wusop wlcsxxwa,St.VIl.bl.1 1û.
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werwaarts h1
j zich tegen of in hetbegin van W intermaand begaf. In zi
jne afwezig-15
16
58
76
heid, stond het opperbewind in Ilolland aan den Raad, welke hem was toegevoegd,
aan den Raad der Geldmiddelen en dien der Admiraliteit. Spoedig rees er verschiltusschen de Raden en de Staten, toen deze laatsten bepaalden, dat voortaan door 4 v.
d
W in-

en Prins ))aan geene uitgewekenen of lieden, die zich bi
j den vijanflonthielden, term.

brieven van vergiFenis of paspoorten zouden verleend worden, dan nadat llierop de 1574

kennisneming (advies) van de Regeringen der steden of van de naaste stad hunner
voormalige inwoning verzocht en gezien was;'' eene bepaling, aan welke de Raden
weigerden zich te onderwerpen, docll waar de Staten op bleven aa dringen. Van

bedenkeli
jker aart was het besluit der Staten, om ))zonder uitstel, in afwezen van 7 v.
ohAxzz, eenige vaandels kri
l'gsvolk af te danken, aangezien de vi
J'f en veertig duizend LOUW-

maand.

gulden .'smaandsingewilligd,niet opgebragtkonden worden,waaruitzi
j groote wan- 1575
orde voorzagen.'' Zelfs verleenden zi
j brieven van bestelling aan ))zekere Bevelhebbers, die bi
j kennis en believen A-an den Prins, reedseenigen ti
jd vertoefd hadden
en wel van meening zouden zi
jn, ook de middelen hadden, om eenige aanslagen te
ondernemen tegen de steden in de kwartieren van Friesland en ovevi
jssel-', Hierbi
j
voegden zi
j deze opmerkeli
jke woorden: ))ls mede raadzaam bevonden en bevolen,
dat de voornoemde brieven van bestelling zullen worden gedagteekend van den

zestienden van W intermaand, zi
jnde vöör dato van de komstvan den GezantDr.rxzx
u
Eo
ll
wvs
e
n
na
he
t
BzRl'
vs
vertrek van dcn Prins; zulks dat het alleenljjk p, nqqm
:,l#pprlastvan deStaten vlcg worden gedaan (2).''Xen sclli
jntechtersedert,in de
uitvoering van deze besluiten eene merkeli
jke wi
jziging gemaaktte hebben.
Eene der beweegredenen van 'sPrinsen vertrek naar Zeeland, was een nieuwe

aanslag op Antwevpen. Hier hield hi
j heimeli
jk'verstand met MAARTEX wEIzE>,gezworen Klerk en Griëer der Rekenkamer, door wiens beleid omtrent twee duizend

man kri
jgsvolk met hunne Hoplieden, onder welke de dappere wxcorAAs ztvvcuzkvzh
zich bevond, vermomd binnengebragt en ginds en elders verborgen waren. Reeds was

eene vloot van vi
jftig of zestig schepen, door den Prins te Vlissingen uitgerust, de
Scltelde tot voor Lillo opgevaren, om op den bepaalden dag, met behulp van wElzzx

en zi
jne aanhangers, het plan te volvoeren, toen RzorEsEws,die er,op welke wi
jze
is niet juist bekend, berigt van gekregen had, onverwachts op den avond van den
twaalfden van Wintermaand (157é)mettwintig vaandelsW alen, onderxoxnhAf
lox,in
Antwerpen kwam en terstond alle punten liet bezetten en de poorten sluiten. De Prins

van oranje schri
jft hetmislultlten van den aanslag aan deblooharligheid derburgers
t0e,die op den aangewezen ti
jd schroomden de wapensop te vatten,ofschoon zi
jne
(2)Resolut.r,Ilblland,aangehaald (loorv.wlzx op wAGsxA&R,St.YlI.b1.15- 17.
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1568- vaarluigen en kr
i
jgsbenden reeds te llunner hulp gekonzen waren (1). Yersc
heidene
1576
.
medepligtigen werden ontdekt en gestraft. Eenige Regeringsleden en aanzienlilke bur-

gers,die erinsgelt
jksdeelaan genomen hadden,wisten zich te zuiveren of doorcene
spoedige vlugtte redden. XAARTEX wzvsx, op wiens hoofd tweeduizend gulden gesteld

was,ontsnapte ternaauwernood hetgevaarnaarZeeland (2). RvvcllAvER ennogdrie
andere lloplieden werden '
in het huis van een voornaam burger verborgen en bellouden.
Eene andere bedoeling van oaAwzE's reize naar Zeeland was, om hetbestuur aldaar,

zoo in burgerll
jke a1sltrtjgszalken,ti
jdensde onlusten,op een geregelden voettebrengen. Hiertoe strelkte wel het instellen van den gewesteli
jk-en Raad in lzetbegin des
verloopen jaars (5), maar hethad den PrinstoLnog t0eniet-mogen gclultken,eene
nadere vereeniging van Ilblland met Zeeland te bewerlten. Om dit gewigtig ontwerp

tot stand te brengen, bescllreef hi
j de Staten der beide gewesten tegen het begin van Lentemaand (1575) te bordrecltt;en in Grasmaand daaraanvolgende,werden
eenige punten van vereeniging tusschen Ilblland en Zeelaltd, op lastder Staten, door
ëoord-llollandsclle en Zeeuwsche afgevaardigden, de gevolmagtigden van Leiden en

Gquda, en 'sLands Advekaat ruxs ontworpen,doclalater eenigsins gewi
jzigd en den
vierden van Zomermaand te bordvecltt vastgesteld. Bi
J
.
'dit Verbond van Unie, of deze
Onderlinge Vereenz
tging, beloofden de beide gewesten elltander, ))onder de rcgcrfp'
r
/ en

#c/lppgzccm/lcfJ des 'rfpt
sc'lvalt oranje,tegen den gemeenen vi
jand bi
j te staan cnte
beschermen; zicll niet met hem te verdragen dan onder algemeene bewilliging en bi
j
rade van ORAwJE; de oorlogslasten geli
jkeli
jlk te dragen en alles aan te wenden,deze
behoorli
jltbi
jeen te brengen; gezamenli
jk terdagvaartte verschi
jnen,daartoe beschreven zi
jnde; alle oude geschillen,buiten iemantlsnadeel,te laten bli
jven in den staat,
waarin zi
j toen waren,.en opltomende verschillen aan de beslissing des Prinsen te onderwerpen. Xen zou wederzi
jdsonbelemmerd handel dri
jven,en elltanders ltoopwareri
niet te hoog belasten; over en weder geene poorters innemen, dan mct medeweten

van de W ethouders der stad, uit welke zi
j vertroltl
ken waren; de uitlegging van onduideli
jkheden,wellte in ditVerbond mogten voorkomen,aan de meerdel'heid derVerbondenen overlaten;en eindelt
jk hetVerbondz0olangonderhoudenalsdeoorlogaanhield,
(1)hrchivesdela Jfcfdpgzd'orange,T.Y.p.110.
(2)MEsoocn,Ilist. d.1.g.d.Fl.Liv.XIV.p.294,295. CAMPANA, della guevra diFiandra,
1'. 1. p. 139. cllApprvs, Hist. t2:9'
l. #. !. g. d. Fl. luiv.lY. p. 184. HAMAErS,hnnal.Brab. T.
111. p. 217, 218. B0R,#fs/.#.Nederl. 0orl.D. 1.B. V1l.b1.585- 589. v. METEREX,Ilist. d.
Nederl. 0pr!. B. V. b1. 105 vcrso. HOOFT, Nedevl.#k
'
,
sf.B.X.bl.401- 410. Leven rc';wlL.
:sx I,9.lI.b1.524- 529.

(3)ZieMervoor)bl.356.
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ofals,men wederzi
jds goed vond-'' bit belangrt
jl
t stuk werd door vi
jf Hollandsche11
55
67
86
Edelen nevens de gemugligden van bordrecltt,
'A:IJ/, Gouda, Iktterdam , <prfzlcltem , Schiedam , Briele, x
îc/lppzl/lptlczl, oudewater,'W oerden, Middelburg, Zfcrf/çzce,
Vtissingen en Fccrc geteekend. Leiden bewilligde we1 in hetYerbond, maaronderteekende lzeî niet, om welke reden is onbekend. De Noord-llollandsche steden en eenige
ieeuwsche plaatsen stemt
len er nog niet in toe; ook was men ,
het in beide gewesten

nieteensovcrhetheFen dergemeenenliddelen. Ditgevoegd bi
jamlereomstandiglaeden, kan aanleiding gegeven hebben, dat hetaanliep t0t in Grasmaand des volgenden

jaars,vsöralleszi
jn volbeslag kreeg (1).
Toen dePrinszich deopdragtderOppermagthadlaten welgevallen,wasoplasttlerStaten,
eene nieuwe regeling op de regering van Ilblland doorJonlth.zwltosvAx nEh ooEs,X.
&REIW,
tN BOYSOT, AREND VAN DOKP, NIKOLAAS VANDER L2
tEN, HENRIK DUYST en Xr.PAULUSBUYS

ontworpen,welke den elfden van Hopimaand Vi
jftienlzonderd vi
jfenzeventigdoordeStaten
werd goedgekeurd.Xen verlklaardedaarin tebevinden,))datalleGemeencbesten en gemeen-

schappen het best wnrden '
bellouden, gesterltt en bevestigd bi
j eenigheid,wellke niet
welkan zi
jn bi
jvelen, in wille en gemoed veelti
jdskerschillent
le,en datmitsdien oolk
uoodig was, dat de Regering gesteld wierd en bevolen aan één Hoofd en Overigheitl.''
W eshalve de Staten den Prins ))verzoelken en bidden, en, z00 tlccf in helt is, hem al,

Ileopl en #ppp.
s/:Overheid verkiezen en stellen totde Regering derLanden en Steden
van Ilblland zoo lang de oorlog duurde,metvolltomen magta1sSouvereinenprcr/lpp/tl
te gebieden en verbieden alleswattot'sLandsbehoudenisenbescl
aermingt
lienli
jlkofschadeli
jk mogtzi
jn;inkri
jgszakenmetdiepersonen,well
kehi
jdaarloeltoos,naarwelgevallen
lleschiltltingen te maken,alle hooge en lageltri
jgsambten tebegeven,bezettingen te
leggen en verleggen, zonder voorkennis of bewilliging derStaten ,Regeringsleden ofvan

iemand anders,en de overtredersder ltri
jgswetten te straffen;aan hem zou hetbeheer
der gelden,ter '
bestri
jding der oorlogskosten,door tle Staten ingewilligd, gelaten worden;ook zou hi
j tottwintig duizend gulden t0e mogen ligten,zonder der Staten l)ewilliging; llet regt moest hi
j, in naam des Konings als Graaf, door den Gewestelijken Raad doen handhaven,wellten hi
j, geli
jk ook de Hooftl-ofliciers eh andere
Oëcieren van hetGeregt,evenzeer in 'sltoningsnaam ,bi
j radeentliteene bcnoeming
der Staten zou aanstellen; nog zou aan hem staan: het verleenen van gunsten, ver-

giFenis van Disdadenjhet wettigen van onechte kinderen (fegitimatie), uitstelvan
betaling en dergeli
jke, doch metltennisvan de plaatseli
jlte Overheden;voortszou hij
het regt hebben, oclrooi
jen te geven, doch niet aan steden, vlekken of genoot(1)Resolut.r.Holland,aangehaald bi
jwAGSSAIR,D.Y1l.b1.20,21. v.AVIJ, op wAf
isyawR,
St.Y1l.bl.18- 20.
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15
16
8- schappen dan bj rade van deStaten;de W ethoudersofOverheden dersteden,zelfs
576 b
uiten den gewonen ti
jd, aan te stellen en te vernieuwen,zoo de nood ofveiligheitl
zulksvorderde,doch zonderbenadeeling dervoorregten;hj moestallebi
jzonderevoorregten, vrjheden en loFell
jkegewoonten handhaven en voorstaan,zoo ook de uitoeferlfzlg der Evangelisclte ffcrrprmtf: Gedsdienst,doch die der Appmdc/l-ffcfApfzg
j/f: Godsdienst #pc4 ophouden, zonder evenwel te gedogen,dat naar iemands geloof onderzoelk

gedaan wierd;totzjn Raad mogt ht
j zulke personen kiezen als ht
j goedvond,mits
Nederlanders,en zoo veelmogelt
jk Hollanders ofZeeuwen;de Staten,de ambtenaars,
Wethouders,schutteri
jen en gemeenten in alle steden en vlekken zouden den'
eed rcl
gelteorzaamlteid, frptfw en onderdaniglteid aan den Prins aqeggen, die,wederk-eerig,

bj eede moest beloven, 'sLands voorregten en vri
jheden te zullen beschermen;ten
slotte zouden de Staten van Ilblland,'tzj metofzonder dievan Zeeland,eenenLandraad inrigten, die de overige zaken ,de Vereeniging en het GemeeneLand betreFende,
beleiden en, daartoe geroepen, met raad en daad den Prins dienen zoude,wien even-

wel de magt gelaten was, om de Staten in het bi
jzonder ofin hetalgemeen,naar
goedvinden, te beschri
jven (1).'' Uit ditmerkwaardig staatsstuk ziet men, ))dat de
Staten nu plegtig sommige punten van bewind en gezag aan den Prins afstonden ,tot

welkeruitoefening hi
j,a1s Grafeli
jk Stadhouder des Konings,andersnietbevoegd was,
zonder bewilliging der Staten of steden; bi
j voorbeeld, het opnemen van gelden ten
laste van het Lantl, het leggen van krjgsvollt in de steden,de verandering van t1e
Stedell
jkeRegering buiten den gewonen ti
jd,en devri
je behandelingvan 'slzandspenningen, die door de Staten ingewilligd waren. Xen begreep teregt, dat de nood dik-

wi
jls spoed zou vorderen,en lzetwachten op de bewilliging en hetbesluitder Staten,
in den ti
jd van oorlop, nadeelig worden kon. Van daar, dat zi
j bi
j dezen van een
gedeelte van hun eigen gezag en regt, ten nutte van het algemeen, afstand dede:.

Doch hierdoor droegen zi
j, evenmin alsbj de vorige opdragt, eene rpl/<pmclc oppermagt aan oRAxzz op. Ook vermogten zi
j ditniet, zoo lang zi
j den Koning alsGraaf
van Ilolland bleven erkennen,geli
jk zulksin deze regeling op den regeringsvorm nog
uitdrukkelt
jk geschiedt. DePrinsbleefnaderhand zichzelven beschouwenals'sKonings
Stadhouder, en dien titel in verscheidene lastbrieven, plaltaten en octrooi
jen voeren.
Ditzou ongert
jmd geweest zi
jn,indien hi
j begrepen had,dathem de oppermagtdoor
de Staten toegekend was,als zj hem aanstelden totSouverain en prcr/lpp/d,of geljk
het elders wordtuitgedrukt,t0t#pp/d en #@pp.
s/c overheid,door welke bewoordingen
(1)Resolut.1J.11011.bi
jwAGSSAAR,D.V1I.bl.16-18,en bi
jvAx wlzx op AVAGESAAR,St.Yl1.
b1.18. :0a,Hist.d.#c#6'
rl.oorl.9.1.B.YllI.b1.641- 613. xsrlr,Hist.d.11011.&Jclveg9.1.bl.103- 106.
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qlleen aangetluid werd, dat de Prins voortaan wezen zou; de ccré'
fc, de p/pAerd/:, het1568-

uitmuntende #pp/d der Staten, die,in zooverre ditin hunne magt wasen behoudens
het wettige regt van den Graaf nu geschieden kon, laet ltoogste bewind overvelezakcn

in zi
jne handen stclden (1).''
De Prins nam genoegen in deze nieuwe regeling op dq Regering,.w
dankte de Statel)
votlr llet vertrouwen in hem gesteltl en verklaarde, het bewind zoo lang op zich te
willen nemen, tot tle Slaten eenen man zouden gevonden hebben , daartoe meer be-

voegd en bekwaam dan hi
j. Voorts liet hi
j hetaan hen over,hem zoo veelof zoo
weinig gezagste geven a1s hun goeddacht,betuigende,dathi
j nooitnaarmeerdermagt
gestreefd had, dan hi
j voor het welzi
jn en de veiligheid des Landshad noodig gekeurd. Tevens raadde hi
j aan, de onlangs vastgestelde lterltenregeling nog eenste
herzien, en daaruit te ligten al wat de burgerli
jke Regering betrof. Hetaanstellen
van den Landraad liet lli
j aan de Staten ovcr, maar bragt ereenige bedenkingen
tegen in , waaruit reeds çenigzins te bespeuren was, dat deze Landraad, tegen
welks oprigting Let
sden ziclz bepaald verlklaarcle, hem niet behaagde. Ten slotte achtte

lzi
j hetraadzaam , datdeze regeling op de Regering door de W ethouders,schutteri
jen
en gemeenten wierd goedgekeurd; doclz toen de Staten hem onder het oog bragten,

dat men wel de Hoofdlieden en Dekens der schutteri
jen en gilden, maar nooitalle
gemeenten plagt zamen te roepen, vergenoegde hi
j zich met de goedkeuring der
eerstgenoemden , wellte dan oolt door hen en door de Vroedschappen van alle Prinsgezintle Hollandsche steden, die van Gorinchem en Scltoonltoven uilgezonderd, m et eene
geringe verandering gegeven werd. Alzno werd ozta
kwzz het hoogbewind te Dordrecht
opgedragen en door hem onder dankbetuiging aangenomen. Al
leenljk maakte

hi
j nu zwarigheid, dat hem gevergd wRs, de uitoefeniltg der Appmt
sc/lc Beligie
le schorsen, waarvoor, op zi
jne begeerte, gesteld werd, lleligiën, strùdende pzef
Itet Ercz?pcîs
':, welke uitdrultk-ing ook in andere geli
jlkti
jdige stukken gebezigd is.
Kort daarna werden door de Staten vier gemagtigden benoemd, om met de W ethouders in de steden op het stult van godsdienst de noodige orde te stellen; ook werden

sinds dien ti
jd gelastigden der Staten naar de lterkeli
jke bi
jeenkomsten gezonden,
hetgeen solov trouwens reeds op eigen gezag in'Grasmaand op de Noord-llollandsche

kerkeljke vergadering te Alkmaargedaan had. De Prins, wien deStaten hetverkiezen van de Jeden des Landraadsverzochthad,benoemde daartoe in hetlaatstvan

Oogstmaand (1575):rroazs va
tx PALLAwT, Graaf van Culemborg, Jonkh. JAKOB vA>
DER DOES, JOAN VAN NFOERDEN VAN VLIET, X r.ADRIAAN VAN DER MIJLE,KORNELIS VAF
BEVEREN,0udBurgemeestervan Dordvecltt,Mr.wIKoLAAsKAxlaLlwo,Xr.KoRwEusKowllo,

(1)l'zwarE:,Yaderl.Ilist.D.lY.bl.95,96.
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55

1576

418

ALG EX EEN E G ESCHIED E NIS

1568- HEwRIK nvvsT, wlltoxzAAs vAx DER LAEN, Xr. PAULIJS vos, Xr. zAx zAxoBszoox, DIRK
1576
JANSZOON LONK j ADRIAAN ROBERTSZOON HELXDUINENy Xr. SEBASTIAAX VAN LOOSEN, Xr.
HENRIK MEISTER, Xr. SCIPIO BOVETIS# X r.PRANCOIS VAN BLOKHUIZEN en ADRIAAN DUYST.
Drie leden: zouden acht geven op zaken van Regering, zes op de geldmiddelen, drie

op zaken van de Admiraliteit, drie op de vestingen en kri
jgsbehoeften,en drie op de
verzorging van naondbehoeften te water en te land. Eenigen meenen, dat deze
Raad, zoo het heette, den Prins voor een gedeelte van den lastdes bewinds moest
ontheFen, maar dat de ware bedoeling der Staten geweest is, daartloqr nog eenig deel

in de Regeringszaken tebellouden, wanneerzi
j zelve nietvergaderd waren (1). Anderen daarentegen beweren, dat deze Raad alleen en indedaad tot 'sPrinsen hulp en

verligting moestdienen (2).Doch 'tzi
j deze Raad aan oRAxzz,a1sOverheid,onderworpen ware; 't zi
j de hem opgedragene Souvereiniteithierdoor meer getemperd of geregeld zi
j geworden, het duurde niet lang, ofde Prins stelde voor, dien weder af te
schaFen, daar ht
j bevond, ))dathetgezag en de magtvan den Landraad metmenigvuldige bepalingen besneden en beperlkt, en in vele zaken aan het vergaderen der Staten verbonden was.'' Daarenboven had Zeeland deoprigting ervan nietgoedgelteurd, en

zelfs verscheidene gemeenten en schutteri
jeninIlbllandmaakten ernogzwarigheidin.Hi
j
wilde derllalve, in plaatsvan dien Raad, eenige ))met volmagtbekleedeafgevaardigden-''

De Staten antwoordden, ))dathetalti
jd hunne bedoeling geweestwas,den Prinsdegeheele Regering, onder wellken titel lzi
j ook begeerdex, zelfsonderdien van Graaf IIJb
Kolland, op te dragen, evenwel belloudens de regten van den Iuande en het gezag

(autoriteit)derStaten,zooalszi
jdie van oudsheronderhunneHeerengenotenhadden.
Den Landraad hadden zi
j slechts ingesteld,omdatde Prins ))geschenen had''de Regering niette willen aanvaarden,dan nadat.zi
j eenige punten,daartoe dienende,hadden
vastgesteld.Zl
j verzochten hem derhalve,dat ((de Landraad in bewind mogtbljven,en
wilden daartegen den Prins de magt verleenen, op geloof der Staten vier en twintig

duizend gulden te ligten-'' Doch het gevolg was, dat de u ndraad werd afgezet. De
Prins had voorgeslagen, ))dat in plaats van dien de Edelen en Afgevaardigden van de
steden, vertegenwoordigende de Staten van den Lande, het bewind van zaken zouden
aannemen; wel verstaande, dat degenen, die daartoe gesteld en gelastigd wier-

den,volkomen magten lastzouden hebben, om volstrekteli
jk (absolutehjlê)en zonder
eenig tegenspreken, in alle zaken te beschikken, zoowel in die xan de geldmiddelen , van de admiraliteit, en politie als anders, met volle magt en gezag, zonder daarom eenige toestemming van de Overheden en Vroedschappen te moeten

(1)TE wAl'
Ea,ïaderl.flfd/.9,1V.bl.97.
/
X2)XI-rIT,Ilist.d.#pl/.Staatsreg.D.1.bl.107 109,
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verzoeken.'' Dit geschiedde nu , en op voorstel van den Prins werden drie uit de15681576
Edelen ,twee Afgevaardigden uit elke groote stad,en één uitelke kleine, beidevanhet

Zuider-lkhrartiel- en dusin vri
j grooten getale benoemdmetvolmagtvooreengeheeljaar,
))tot het Collegie van de Staten, om gedurig te verschijnen en te besogneren (1).',
))Zietlaardan,'' zegtKLrIT,))den Regeringvorm op dien ti
jd in zulk eenen stand gebragt, tlat, behoudens dat de grondmagt des Volks, bi
j afzijn desKonings,in den
é'c/lppf der Staten, als 'sVolks vertegenwoordigers, bleef berusten, de Prins, met be-

hulp en magtiging van eenigen uit de Staten gekozen,en voor een jaar aangestelde
Gecommitteerden,de gansche oppermagt,zoo in 't Kri
jgs-,alsFinantie-enPolitieke
Bestuur uitoefende, en de Staten,Steden en Gemeenten zelve verbonden waren,zkjne
bevelen ,volgens het vorig Verdrag en overeenlkomstig die grondwettige Regelen uitgevaardigd, te gehoorzamen en op te volgen.- Xen denke echter niet, dat daardoor
de Yroedscltap
,pen der steden niet meer in aanmerking kwamen, en nog minder, dat

deïzltllpctfderBurgerijen op die.Vroedschappen hierdoorophield. Xen leest (onderanderen) op den derden vanW i
jrlmaand (1375)uitdrukkeli
jk;))op deprotectt'ewc4
k'reelndo ffccrczl en Potentaten wpprcl te Flpprczè 'T Anvzs ))xR vaoEbscmippsx .'' Een
*
W e1nig later ))worden er vAw STATE>w EGEN btieven :.eschreren Jc'z den Keizer, Keur-

vovsten en aldebuitsclte&c#c',.''En den veertienden van slagtmaand (1575) besloot
men, gezanten naarEngel
and te zenden en hunnelnstructiegelteim te houden (2).1,
Behalve de regeling van het binnenlandsch bestuur, hielden de vredesonderhande-

lingen met de Spaanschen in ditjaarde Staten een geruimen ti
jd bezig. Rzovzsxxs,
wellte aanvanlteli
jk verboden had, met de Prinsgezinden in eenige onderhandeling te
treden (5), was tot dit laatste in Lentemaand des verleden jaars (1574) door den
Koning geinagtigd, mits niet ten nadeele van het Koninkli
jk gezag en van de godsdienst (1). Uit dien hoofde llad hi
j in Grasmaand daaraanvolgende, ongetwi
jfeld
vöör den slag op de Meokerltets
de, Dr. ELBERTVS LEowlwvs, Hoogleeraar in de regts-

geleerdheid aan de Hoogeschool te Leuven, en die vroeger in vriendschappeli
jke
en vertrouweli
jke betrekk-ingen met den Prins gestaan had, gelast, uvoo BoxTx,
gewezen Pensionaris van Middelburg, naar oRAxzz te zenden. Het doel was, naar

schi
jn om den Prins Over de belangen van ze Yrouw van Vredeburck of

(1)Resolut.r.#plf.bi
j wAGEXAAR,9.V1I.bl.22 25.v.wlz:opAVAGSSAA.,St.Yll.bl.21,22.
xsnlT'
,Hist.d.#p#.Staatsreg.D.1.bl.108 112.

(2)Hist.d.#pll.staatsreg.D.1.bl.112,113.
(3)Zie bierveor,b
.1.339.
(4)corremondance demvIstAvxnle Taciturne,T.111.p.395.
$5+
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15
68- W eerdenburg te onderhouden, welke met hare dochters door zi
jn volk evankeli
jk1576
weggevoerd, van alles beroofd, en wier ltasteel verwoest was geworden. De ware beAveegreden echter was, ohAxzz over eene verzoeningmetden Koningtepolsen en hem aan

te sporen,))deze gelegenheid niette latenvoorbi
jgaan,om zich zelven,zi
jnekinderen,
vrienden en degenen, die hem aank-leefden, tot rust te brengen; de groote gevaren en

zwarigheden,welke hi
j reeds geleden en ondervonden had,inhetoogtehouden;tebedenken, dat de kansen des oorlogs ten uiterste wisselvallig zi
jn, vooral wanneerde
kri
jg van het alti
jd wispelturig volk afhangt; en niette vergeten,datmen nimmer
beter voorwaarden van bevrediging bedingt, dan in den voorspoed.'' De Prins moest
tlaarenboven ))het groote nadeel en den zwaren druk wel overwegen, waaronder vele

onschuldigen leden, alsook andere moei
jeli
jkheden, welke konden voortvloei
jen en te
zi
jnerverantwoord'ing komen,wanneer hi
j,buiten noodzalke,den kri
jgvoortzetteterwh
%#
'l
lli
j tot rust konde geraken, behalve nog hetgevaar van de groote magt, de bondgenootschappen en andere middelen,welke de Koning kon hebben,om ten laatstezi
jne
landen en onderdanen tot onderwerping te brengen. De verzoening zou bewerkt kun-

nen worden, niet bi
j wi
jze van een formeel verdrag, waartoe de Koning denk-eli
jk
nimmerzoutebewegenzi
jn,maar onderden naam van goedertierenheitl,genadeenvet'
giffenis, zoo a1s tusschen Heer, Leenman en onderdaan gebrtlikeli
jk is en o0k regtens
behoort; de Prins zou ook niet anders begeeren, daar hi
j toch door de tusschenkomst der andere Vorsten en Xogendheden genoegzaam gewaarborgd was.'' OR&xzE,

bi
j wien BoxrE te Bommelgehoor erlangde, verklaarde, ))dathi
j op,de voorgestelde
punten, welke z'i
jpeli
jlk dienden overwogen te worden, niet zonder ruggespraak met
tle Staten van Ilbllaltd en Zeeland konde antwoorden; dat111*nietsvurigcr begcerde
dan eendragt en vrede, om welke hi
j God dageli
jlks bad; dat de Keizer en andere
Vorsten tusschenbeide gekomen waren, om daartoe te geraken; dathij en de Staten
van Ilblland en Zeelaltd den Koning, doch te vergeefs, gesrneeltt hadden, dathethem

mogt behagen, door zi
jne aangeborene zaclztmoedigheid en goedheid de rustin den
Lande te herstellen; weshalve hi
j vreesde, dat de bemiddeling van Dr. Lzoxzxvs,
voor wiens i
jver hi
j zich gevoelig betoonde, insgeli
jks vruclztelooszou zi
jn. W athet
vragen van vergiFenisaan den Koning betrof, daaromtrentkonde lli
j zich nietverklaren wegens ))zi
jne vereeniging (unie) met de genoemde Staten en omdatzulk eene
verklaring,buiten hunne toestemming, aan deze vereeniging nadeel toebrengen, kwade

vermoedens opwekken, en hem van bi
joogmerlken verdachtzou maken;de genoemde
punten gingen de Staten aan, wier dienaar en gekozen bescltevmer hi
j was; en
naar hetgeen zi
j gepast en billi
jk- oordeelden, z0u lli
j zich gedragen. Niettemin
maakte hi
j eenige zwariglleid in het woordje Vergifenis, daar hi
j op zi
jn geweten
voorG0d en menschen getuigtle, nietstekunnen vinden, waarin hi
jden Koning beleedigd had, wiens persoon lli
j integendeel met gevaar zi
jnslévens had willen tlie-
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nen,om hetLand bi
j'sKoningsgehoorzaamheid te bewaren,in den laatsten opstand11
55
67
86
te Antwerpen (1),van welksuitslag lletlotvan aldeoverigelandschappen en steden
afhing.Hiervoorechter had hi
j nietsdan ondank ingeoojst;immershad men llem gebannen,zi
jnegoederen verbeurdverklaard,zi
jn zoon llem ontroofd,en ditalleszontler
wettigen regtsvorm , zonder hem belloorli
jk te vergunnen, zich te verdedigen. Hi
j was
(lus, volgens het natuurregt, genoodzaaltt geworden zich, uithoofde van geweigertl

regt, langs andere veroorloofde wegen in verdediging te stellen; terwi
jl de Staten
cven regtvaardige redenen lladden voor hunne verdediging. Hi
j voegtle er bi
j,
dat, naar zi
jn oordeel, ellte verdere tusschenkomst onnoodig, van langen nasleep,
zelfs onzeker en van vele omstandigheden afhankeli
jk zi
jn zou; en dat, wegens
de voorgaande verzoelken en bemiddelingen, de Koning zonder vorm van eenig

verdrag, zich konde verltlaren door zulke goede en billi
jke middelen en vaste
waarborgen te geven, dat de Staten en ht
j zelf zich erop verlaten konden;dathi
j
het voorts noodig keurde, vooraf de Staten deze middelen en waarborgen , wellter

moei
jeljkheid hi
j vreesde,mede te deelen. Hem waren de bezwaren en de kansendes
oorlogs bekend, bovenal wanneer de krl
jg van het gemeen aflling; maar de Statelt
van Ilblland en Zeeland hadden er zulk eene orde op gcsteld, dathj hopen konde,
dat er door het emeen geen wanorde in gebragt zou worden; tegenspoed zou hem

geene zorgen baren; hi
j lzad lang genoeg geleefd en zou meteenigen roem sterven;
lzi
treurde evenwel de verwoestingen en onderdrukkingen, welke plaats lzadden,
:i
# be

maardie hi
j nietlkonde verhelpen.Rvatnu 'sKonings magtaanging,hi
j wist,datdie
zeer groot was, maar tevens, dat er een n0g magtiger Koning was, nameli
jk God,
vien hi
j hoopte, dat voor hem zou zi
jn. Hi
j en de Staten zouden gaarne zicn, dat
de Koning, geli
jk hetgeruchtliep,zich herwaarts begave,daarmen vertrouwde,dat
de Vorst,de wanorde in zi
jne Landen ziende,eerderhunnebilli
jlteklagtenzouaanhooren.Overigens,en hoe de zaken ook mogten loopen,hadden zi
j middelen genoeg,om
ten minste vier of vi
jf steden, den tjd van twee, drie ofvierjaren in te houdell,
gedurende welken zich omstandigheden konden voordoen, waarover de Koning ziclt

zou verbazen /
k2).,'
Hroo Box'
rE was, na het afkondigen der nieuwe Algemeene VergiFenis, die
niet aan de verwachting van llet Spaansch bewind beantwoordde, in het laatst van

Zomermaand (1571)ten tweedenmaledoorLEoxlxvs,mettoestemming van den Landvoogd, aan ORAXJE gezonden, wellke zich toen te lletterdam bevond. Hi
j had in
Iast, den Prins en de Staten uitte noodigen,eenige afgevaardigden, onder behoorljlk
(1)hlg.Gesch.d.Jk#c?'
/.P.ll.St.1Y.bl.442.
(2)Correspo:zdatzee #e crlsLAnxn le Tacittlllèe,%.111.p.373.381.
.
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1508- vri
jgeleide, naar Cltrange, Stockem of Ilasselt te zenden, om zulke middelen van

1576 bevrediging te beramen, welke de Koning k0n goedkeuren. Op nieuw had de
Prins te kennen gegcven, )
)dat hi
j en de Staten niets meer verlangden, dan
de herstelling van rust en vrede, en den Koning in alle gehoorzaamheid te dienen
ter eere van God en de grootheid desKonings, benevensdehandhavingderoudewetten,

voorregten en vri
jheden desLands. Watde voorgesteldebi
jeenkomstbetrof,hierover
moest hi
jnaar deStaten verwi
jzen;maar,rondborstiggesproken,nochhi
j,noch zi
jzouden haargewaarborgdgenoegvinden ,en niemand zou het wagen-,zich er heen te bege-

ven,daarmen nochopvri
jgeleide,noch opgi
jzelaarsvertrouwenkonde,wanthetgegeven
woord werd nietgehouden. Hi
jbragttot tlat einde b1
j,de belofte aan de Edelen door
tle Hertogin van Parma, well
ke niet nagekomen was;den plegtigen eed van xoxllRAoox,die toen nog niet was vervuld; de teruglteer van drie gevangenen uit den #ccg,

welke den volgenden dag aan vergif stierven; de uitroei
jing der Xooren in Spahie,
en eindeli
jk wat men tegen zi
jn eigen persoon ondernomen had. De afgevaardigden
vreesden derhalve door vergif te zullen omkomen, of door soldaten of anderen om
hals gebragt te worden,te meer daar dePaus van eeden ontsloeg, en de Kerkkergadering van Constanz veroorloofde, het woord aan Ketters gegeven te schenden.- ((Niet

alleen zou deze bi
jeenkomst,''had de Prinserbi
jgevoegd, ))nutteloos zi
jn,maar zi
j
zou ook strekken tot vermindering van de grootheid des Konings, dewi
jlhi
j slechts
met zi
jne onderdanen zou onderhandeld hebben, om laen te bedriegen. Naarzl
jn
oordeel, kon de Koning, wel en naar waarheid van den ellendigen staat des

Lands en van de ware middelen, om dien te verhelpen,onderrigt zjnde,door zi
jne
genade en goedertierenheid, motu ArpArfp, eene verklari
ng geven,bi
j wi
jze van openjk a1s de zaken vorderden en genoegbaar bevel (edikt), zoo uitgestrekt en billi
zaam was ter voldoening van de Staten , aangezien eene groote wonde een groot ge-

neesmiddel behoeft, en dat, wanneer de geneesmiddelen niet gepastzi
jn, de wonde
hoe langer zoo dieper wordt. lndien daarentegen , deze verklaring de noodige
waarborgen gaf, zouden de gewesten onder de gehoorzaamheid des Konings terugkeeren ;en zulk eene verklaring zou het best voegen aan de grootheid des Konings,

meeruitwerking hebben,en den volke aangenamer zi
jn. W at de plaatsen,tot de bi
jeenkomsten voorgesteld,betrof,dezekwamen hem teverreverwi
jderdvoor; ookzouden
tle afgevaardigden, door deze landschappen trekkende, gevaar loopen van vergiftigd of

aangerand te worden; ten slotte betuigde lli
j nogmaals, de genoemde bt
jeenkomsten
niettezullen goedkeuren, zondervoorafgaanderaadplegingmetdeStaten.'' W einigdagen
later verltlaarde een lid van dat ligchaam , met wien de Prins over deze zaak gesproken had, aan sox'
rz, dat men naar geene voorslagen zou luisteren, zoolang vreemdo

soldaten in hetLand waren, en datmen de vri
jheid van godsdienst wilde handhaven.
Bi
j een nader gesprek met loxa ,bewilligde ohAxz? in eene bi
jeenkomst, mits
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Zi
J' gehouden wierd in W pcrt
fcAlbi
j Utrecltt,in de sterkte Caminck,ofin de sterktc15
16
58
76
bi
j Ileusden, of in de sterkte Mbndragon bl
j Geertruidenberg,alwaar de afgevaardigden hunne grieven zouden openleggen en den Koning smeelken, de rust aan het Land

te hergeven. Hi
jverzocht,datdeafgevaardigden,vandezi
jdedesKoningstebenoemen,
Nederlandersmogten zi
jn, en bood hun een vri
jgeleide benevens zesgi
jzelaarsaan,
van denzelfden rang als zi
j, nameli
jk: BovsoT, Jvxzcs, wIJVELT, BolcllohsT, PAvrvs
Bvvs en een zesde als geheimschrl
jver. En wat het punt van godsdienst betrof,
daarin had ht
j volhard, doch gezegd, ))dat, daar de Katholi
jke godsdienst in de
gehoorzame gewesten gehandhaafd werd, zi
j ook in Ilblland en Zeelai
îtd konde
geduld worden, mits de nieuwe godsdienst er voortduurde; dit echter alleen bi
j
voorraad en tot op de beslissing eener vri
je lterkvergadering-'' Box'
rz hervatte,
*

))dat verantlering in de godsdienst niet konde toegestaan worden.'' W aarop de
Prins antwoordde, )dat de Turlt, hoe naau&vgezet ook op het punt zi
jner sekte,
toch allq soort van godsdienst veroorloofde, en de Paus zelfs de Joden ge-

doogde-'' Box'
rz hernam , ))dat een Christen Vorst, welke na zi
jn geweten geraadpleegd te hebben, bevindt, dat er maar één eenig en waar geloof en godsdienst bestaat, geene andere godsdiensten ltan gedoogen; dat de verdraagzaamheid van den Turk

een middelwas door den Duiveluitgevonden,om tallooze dwalingen tezaai
jen;endat,
zoo de Joden in Bome geduld werden, dit gesclliedde, om te meer de heerli
jlkheid
van cuRlsTcs, dien zi
j gekruisigd hadden,te bevestigen.'' Na vele woordwisselingen
betuigde de Prins,dat hi
j ))nietvreesde,datde vri
jheid van godsdiensttotgodverloochening zou leiden; dathetnog ti
jd was, datde Koning een ander stelsel omhclsde,
wanthi
j wilde niet verbergen, dat, indien hi
j en de Staten, door hetaanhouden van
den oorlog of doorongelulklken, tothetuiterste gebragtwerden, zi
j zich in sterlkere
armen zouden Werpen; dat het Land eene t
sc/lppzlc doclttev t'
nct
s, die vele minnaars
telde, en z0o wel versterkt en gewapend, dat het den Turken weêrstand konde

bieden-''- Ten slotte gafhi
j zi
jn twi
jfelte kennen,))ofhetvolk naar redcn luisteren,en men tot een goed besluitgeraken zou,indien de vri
jheid van godsdienstniet
toegestaan werd (1).''
Om denzelfden ti
jd liet de Heer van Cltampigni den Prins polsen door JAw
vAx MAr
rll>lxEssE, Heer van X atltenesse, Biviere en opmeer, en zAx vA> TREs-

Loxo, Advokaat van het Hof van Kolland, wellte zich naar Utreolttteruggetrokken

hadden. Het voorwendsel was, ohAwzz te Rotterdam over hunne bi
jzondere belangen
te raadplegen. Na hetafhandelen van verschillende bt
jzondere zalten, kwamen zi
j op
de tegenwoordige onlusten en stelden den Prins voor, dat ))om daaraan, behoudeny

(1)correspondancedeGvlLszvxn lc Tccï/t
ïrac,T.111.p.381-393.
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568- den verschuldigden eerbied voor den Koning, een einde te malten, de opgestane steden
576

.

.

cen verzoelkschrift bi
J den Vorskmoesten indienen, waarin zi
J hem smeekten,de rampelt
Ie verhelpen, welke het Land teisterden-'' Zi
jmerlkten daarbi
jop, ))datdoordeverandering, welke in het bestuur sinds de komst van Itzovzszxs had plaats gehad, deze

stap zeer gevoegeli
jlt lkonde geschieden-'' 'sPrinsen antwoord was, ))dathi
j, even a1s
zj, heteinde der beroeringen en onlusten wenschte, en hoe spoetliger ditgeschiedde,
hoe beter, zoo men althans den geheelen ondergang des Lands wilde voorltomen,

m aar

dathi
j indedaad nietzag,lloe men het volk op het puntvan goflsdienstzou kunnen
bevredigen, daar de gemeenten op het land en de burgers in de steden'zoo gehecht

waren aan de godsdienst,welltezt
j omllelsd hadden,dathethem zeermoel
jeli
jltvoorlkwam , haar uit te rOe1
J0n. W at hem zelven betrof, hi
j was gereed,zoodra de onlusten gestild waren, zich uit hetLand te verwi
jderen, indien de Koning zulks ver@@

langde. Over de zaak der godsdienst moesten de beitle afgevaardigden met de Staten

onderhandelen, tot welk einde hi
j aan Pxrrrs Bvvsreeds zi
jne bevelen geglven had.''
Metdezen laatsten verschenen desnamiddagsvan den veertienden van Hooimaand(1571)
aan het verbli
jfvan xAq?n>rwzssz en 'rhEsxuoxo vi
jfstaatsleden, namell
jlk: wlzvzlz'
rvan
Dovdrecht, xAAxzRxulxo van Delft, WILLEM zxx RElzzhsz.van Leiden, Lowl
t van Gouda
en een ongenoemde Burgemeester van Dordvecltt, wellke, na langdurige ruggespraalt,
schrifteli
-j
ltantwoord beloofden en dit eenige dagen later indienden (1). Ii
j verlklaren

daarin,))dat zi
j nooitvan meening geweestzi
jn, en ooknognietzi
jn,tegendenKoning
ofzi
jne Landen eenigen onvrede of(le wapenen op te vatten,maar datzi
j,om zichvan
hunnen pligt te kwi
jten, totbehoud van 'sKonings naam , lzoogheid, heerli
jkheitlen
domeinen, en van der Landen en onderzaten voorregten,regten en loFeli
jke gewoonten
en vri
jheden genoodzaâlktzi
jn geworden,zich gewapenderhand te verzetten tegen de
heerschappi
j,de trotscheen gestrenge bewindvoering des Hertogs van Alba en dieni
aanhaug van vreemdelingen, welke door ongewone ltnevelari
jen en verdrultltingen vah
'sKoninjs getrouwe onderzaten, de algemcene rustverstoren en naar nietsanders streven, dan deze Landen en de ingezetenen aan zich en hunnen moedwilte onderwerpen ,
iu armoede te brengen en in slaverni
j te houden, tot groot nadeelvan de dienst des

Konings en van de Koninlkli
jlke domeinen, waar tegen de Staten van Ilolland reeds
voorlang openli
jlk genoeg geremonstreerd en geprotesteerd hadden. Zi
jbegeerenderhalve
geenszins in een vredesverdrag met den Koning te treden, wien zi
j a1shun Heeren
Vorst,alti
jd geëerbiedigd en totnog toe getrachthebben in alle onderdanigheid en ootmoed te gehoorzamen en te dienen; zi
j verzoeken slechts en bidden nederig, dat
het Zi
jner Xajesteit moge behagen, als een vader, met een minzaam en goedgunstig
(1)CorrespondancedecvlssxvxsleTaciturne,T.111.p.393-397.
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zi
j gehouden wierd in Wpcrtfczlbj Utrecltt,in de sterkte Caminck,ofin desterktc11
55
67
86
bi
j Keusden, of in de sterkte Mondragon bt
j Geertruidenberg,alwaar de afgevaardigden hunne grieven zouden openleggen en den Koning smeeken , de rust aan het Land

te hergeven. Hi
j verzocht,datdeafgevaardigden,vandezi
jdedesKoningstebenoemen,
Nederlanders mogten zi
jn,en bood hun een vri
jgeleide benevens zesgi
jzelaarsaan,
van denzelfden rang als zi
j, nameli
jk:BovsoT, Jvwlcs,wIJVELT, BoxcuoasT,PAvrvs
Bvxs en een zesde als geheimschrt
jver. En wat het punt van godsdienst betrof,
daarin had hl
j volhard, doch gezegd, ))dat, daar de Katholi
jke godsdienst in de
gehoorzame gewesten gehandhaafd werd, zi
j oolt in Ilblland en Zeela,
îtd konde
geduld worden, mits de nieuwe godsdienst er voortduurde; dit echter alleen bi
j
voorraad en'tOt op de beslissing eener vri
je lterkvergadering.'' Boxl'
z hervatte,
*

.

))dat verantlering in de godsdienst niet konde toegestaan worden.'' W aarop de
Prins antwoordde, ))dat de Turlt, hoe naauwgezet ook op het punt zi
jner sekte,
ve
r
o
o
r
l
oo
f
de
,
e
n
de
Pa
us
ze
l
f
s
toch allq soort van godsdienst
de Joden ge-

doogde-'' Bow'
rE hernam , ))dat een Christen Vorst, welke na zi
jn geweten geraadpleegd te hebben, bevindt, dat er maar één eenig en waar geloof en godsdienst bestaat,geene andere godsdiensten ltan gedoogen; dat de verdraagzaamheid van den Turk

een middelwasdoor den Duiveluitgevonden,om tallooze dwalingen tezaai
jen; endat,
zoo de Joden in Bome geduld werden, dit gesclziedde, om te meer de heerli
jlkheid
van cuRlsTcs, dien zi
j gekruisigd hadden,te bevestigen-'' Na vele woordwisselingen
betuigde de Prins,dathi
j))nictvreesde,datde vri
jheid van gndsdiensttotgodverloochening zou leiden; dathet nog ti
jd was, datde Koning een ander stelselomhelsde,
wanthi
j wilde nietverbergen, dat, indien hi
j en de Staten, door hetaanhouden van
den oorlog of door ongelulklken, totlletuiterste gebragtwerden, zi
j zich in sterlkere
armen zouden Werpen; dat het Land eene dc/lppzlc #pc/z/cr was, die vele minnaars
telde, en zoo wel versterkt en gewapend, dat het den Turken weêrstand konde

bieden-''- Ten slotte gafhi
j zi
jn twi
jfel te kennen,))of lletvolk naar redcn luisteren,en men tot een goed besluit geraken zou,indien de vri
jheid van godsdienstniet
toegestaan werd (1).''
Om denzelfden ti
jd liet de Heer van Cltampigni den Prins polsen door JA>
vAx MAl'u>:xy:ssE, Heer van Matltenesse, Biviere en opmeev, en zAx vAx TRzsroxo, Advokaat van het Hof van Kolland, wellke zich naar Utrecltt teruggetrokken
hadden. Het voorwendsel was, ohwwzz te Rotterdam over hunne bi
jzondere belangen
te raadplegen. Na hetafhandelen van verschill
ende bi
jzondere zalten, kwamen zj op
de tegenwoordige onlusten en stelden den Prins voor, dat ))om daaraan, behouden,
.

(1)CorvespondancedeGvlLslvxnle Tccf/urnc,T.111.p.381-393.
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Temvi
jlxArllzaEssx eu TREsrowo zich teBottevdam bevonden,wasooltsT.AlzoEoownz,
welke op het slot Vredenburg gevangen werd gehouden, door den Heervan Cltampigni,
die zich op last van den Landvoogd te Utrecltt ophield om den Stadlzouder Graaf de la

Apc/lc ter zi
jde te staan,derwaarts gezonden,ten einde over de uitwisseling van zossu
andere gevangenen, doch voornameli
jk over eene bevrediging 'sPrinsen ware
gevoelens te vernemen (1). OaAxzE hield zich in de onderhandelingen met sT.
Axaozoowoz aan lletgeen reeds aan Box'
rz, Mx'
rllsazssz en TREsLoxo was te lkennen

gegeven (2). Het antwoord der Staten, door de beide laatsten den twintigsten
van Hooimaand (1574) overgebragt,beviel cu-txploxlniet en hi
j zond hetaan sT.
Axall>:t>ownE terug, daar noch de titel, welken de Staten aannamen, noch de rede-

nen, welke zi
j voor hunne afscheiding van de overige gewesten bi
jbragten, noch de
middelen,die zi
jvoorstelden,aannemeli
jlk waren. Hi
jverzochtderhalve sT.Axzoxooxpz
te beproeven, van de Staten een ander vertoog te verwerven, en eindigde met deze
woorden: ))lk vert
rouw,datgi
j de zaak dooruwen invloed bi
j de Hollandersten einde

zult brengen, wanneer gi
j daarvan, zoo a1sgi
j mi
j beloofd hebt, gebruik wiltmaken
en waarop ik reken. Gi
j lkunt van mi
jne zi
jde verzekerd zi
jn, datilk alhetmogeEjke zal aanwenden, om tot een goeden uitslag te geraken (5).'' ST.AxznEoowns
kon echter niets anders bewerlten , dan dat de Staten hun antwoord als een ver-

zoekschrift inkleedden en er van godsdienst geen woord in repten (1). Hi
j keerde
OP den aangewezen ti
jd met dit stuk naar cuxxplollterug, welke hetnaarREQrEsEws opzond, wien het derwi
jze mishaagde, dat hi
j zelfhetmetgeen antwoord verwaardigde, maar die taalt aan cxztàxpzoxz overliet. Deze bewindsman zond het geschrift aan Dr. z. zrlxvs I)z zoxoE, Gouverneur van Fcrc, wellte met den Heer van

Cavnesse voor sT.Axansooxoz, ti
jdensdiensvertrek naar Apf/crtfcpz,te Jfpk///pprfgi
jzelaar geweest was, en poogde hem het ongepaste van den inhoud daarvan onder het
oog te brengen. Jcwlvs wederlegde ieder punt in een uitvoerig en lezenswaardig vertoog, doch met geen ander gevolg, dan dat de onderhandelingen vooreerst gestaaltt

werden (5).
(1)Ziehicrvoor,bl.353.
l
(2)CorrespondalècedeGUILtAVME leTccfftfrgic,T.111.p.400,401.
(3)B0R,#2*
.
s/.#.Nederl.0pr!.9.1.B.Vll.b1.534.
(4)ssPETIT, Chron.d.#pll.T.1I.p.281,282,deeltditvcrzoekschrift,in deFranschc taal
opgesteld,mede;en :0R geefter eene vertaling van 9.1.B.Y1I.b1.534,535. Vgl.voorts&
Memorie van sT.Al
zoEcoxos,in de correspondance de (IrILLAVMK le Tccï/uro'c,T.111.p.401,402.

(5):0R,Hist.d.Acdcr/.00rl.D.1.B.VII.b1. 535 544. I,
r PETIT Spreektinsgoli
jk, van
dit vertoog, chron.d.#f?ll.T.lI.tiv.Xl.p.282.
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De vredelievende geiintlheid van ORANJE ltan aan geene gegronde tegenbeden-1568-

king OnderWorpen zi
jn. ))lk verzoek u te gclooven en u vast Overtuigd te houden,'' scllreefhi
j aan zi
jn broeder zAx van Nassau, ))datiltnooiteenen goeden en
zekeren vrede zal tegengaan, maar veeleer met al mi
jn vermogen trachten zal,
dien te bewerlten,mitser zoodanigeen zulkeredeli
jkevoorwaardeninwordengesteld,
als geschikt zi
jn om hetvolk,z0o wel omtrent zi
jne staatkundige-alsgewetensvri
jheid, gerustte stellen en te bevredigen, en die mi
j gelegenheid geven,elk daarvan te overtuigen (1).9, Dit was slechts eene herhaling van hetgeen hi
j zi
jnebroeders reeds meer dan eens betuigd had (2). Aan de opregtheid dezervertrouweli
jlke
verklaringen, die bestemd waren om in den boezem der familie te bli
jven,kan wel
nietmet redegetwi
jfeld worden (5). Even ongeveinsd was'sPrinsen herhaalde verzekering, dat hi
j over vrede of vcrzoening metden Koning nietzou handelen,))zonder voorltennis cn toestemming der Staten, aan wie lli
j door eenen eed verbonden
was(4).', En zi
jn hartig antwoord aan rox'
rz bewi
jst zi
jne standvastigheid en onverwriltt besluit, om ten eintle t0e hct plân voort te zetten,waaraan hi
j zi
jn leven
had toegewi
jd,welken keer ook dezaken nemen mogten (3). Zelterwantrouwde hi
j
myulps en de Spaansche Staatsdienaars, lzoe vredesgezind zi
j zich ook mogten betoonen (6).En nietzondergrond.Immers,ten zelfden ti
jdedatRsf
x
/rzsExsde Algemeene
Yergiflknis liet afltondigen en met den Prins vredesonderhantlelingen opende, ontving

men berigt van het uitrusten eener vloot in Spanje,drie laonderd zeilen sterk,behalve het scheepsvollt met vi
jftien duizend soldaten bemand, en naar de Nedevlanden
bestemd. Op vertoog van den Landvoogd, dat zonder eene aanzienli
jke scheepsmagt,
Ilblland en Zeeland nict tot onderwerping gebragt konden worden, had men daartoe

in hetbegin desverloopen jaars in 'sKnningsRaad besloten. Terstond waren alle Hollandsche, Zeeuwsche, Oostzeesche en Embder schepen in de Spaansche havensinbeslag

genomen en gedwongen geworden naar Biskaije te zeilen,om ziclzaldaaronderbevelte
stellen van den Spaanschen Admiraal nox pEoho M>rL&:wl)t of I)E xExExnEs, vroeger

Landvoogd van Florida, waaruit hi
j de Franschen had verdreven. Het was echter
velen dezer bodems van tjd totti
jd geluktte ontsnappen, en zi
j hadden omtrentde
(1)hrchivesdelaJfcf:pn d'orange,%.Y.p.96.
(2)hrchivesdela Maison dtorange,T.lV.p.50,236.
(3):ORGSET,plllLlppr 11etlaBelgique,p.90.
(4)ZieGAcllzno,in dewcorrespondancedecclssAvxz le Tatiturne,%.111.p.XXXVII,XXX#llI.
(5)Zielliervoor,bl.419- 423.GACHARP,covrespondancedecvlssArxsleTaciturne,T.111.p.XXXI
(6)hrchivesdela Jléffdpn d'Orange,T.lY.p.336. T.V.p.261.
51+
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1568- helft van Zomermaand (157:) oRtxzz, die reeds uit Engeland gewaarschuwd was,
1576
van het dreigend gevaar nader verwitt
igd. Door zi
jne verspieders aan de Hoven
van M adrid en Bvussel, en door KAREL vAw Bovso'
r, naar Eltgeland gezonden om
de gezanten van lqxz
lps en lt>rovss>:ws aldaar gade te slaan, werd de Prins van

de bedoelingen der Spanjaarden geheel onderrigt. ELIz.
&BzTu had in de begeerte
des Konings van Spanje bewilligd, dat aan zi
jne schepen de doortogt niet verhinderd wierd; maar geweigerd, dat zi
j in hare havens zouden binnenloopen. lnmidzels
waren door REorzsExs gepaste maatregelen genomen, om de landing,welke met vele

moei
jeli
jltheden gepaard zou gaan, te bevorderen. OztAwzz was daarentegen niet in
gebrelke gebleven, haar zoo veel mogeli
jk te beletten. Hi
j had de kusten in behoorli
jken staat van tegenweer gebragt, de vloot versterkt, de bezettingen vermeerderd, op de torens in de zeesteden dag en nacht wacht laten houden, de tonnen en

bakens bj Fczcl doen wegnemen,en een aantalervarene stuurlieden in dienstgenomen,hetgeen o0k door de Spanjaarden,inzonderheid metbehulp van Amsterdam ,geschied was,wellke vjftig bezoldigde Nederlandsche loodsen naarBoulognehaddengezonden, om van daar op de Spaansche vloot over te gaan en haar door het Kanqal te
geleiden; docll de meeste van hen nam en de vlugt. De hoop der Spaanschen en
dc vrees der Prinsgezinden verdwenen beide in rook. Juist toen de vloot te Sint An-

dreasin hetbegin van Herfstmaand (1574)zeilree lag,braltderoodeloop onderhet
scheepsvolk met zulk eene hevigheid uit, dat acht duizend mqn en de Admiraal zelf
bezweken. Dit verlies en het gebrek aan een bekwaam Opperhooft
l, wien men het

beleid van dien togt konde toevertrouwen, waren oorzaak, dat de vloot in Spanje

bleefen deNederlanden metden schrik vri
jkwamen (1).
Het scht
jnt, dat R>rovyrsyrws reeds sinds geruimen ti
jd de tusschenkomstdesKeizers
in de zaken der Nederlandew gewenscht had (2). X&XIMILIAAX 11 was dan ook
steeds aan de bevrediging van den Koning met den Prins werkzaam gebleven. Tot

dat doel had lli
j in het laatst van Vi
jftienllonderd vier en zeventig woluroAwo
arxpv, Opperlkamerheer van zi
jnen zoon, den Koning van ffpzlgcr?
'
c
,
jen,een man van
Ni
e
t
ge
he
e
l zonder eigenbegroot aanzien aan hetHof, naar Madrid gezonden (5).
lang echter waren in dezen de pogingen des Keizers. Xen vooronderstelde althans,

dat hi
j vreesde,dat 'sKoningshalstarrigheid het huisvan oosteltlnjl. van deopvolging in het Keizerrijk zou berooven, daar het hem , zoo lang lqlz
lps zicllnietmet.
(1):0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.Yll.bl.523-530. v.MET:IIE:,Ilist.d.Nederl.0prl.
B.Y.b1.101 verso. IIOOFT,Nederl.#i,
9J.B.lX.bl.370,371.

(2)hrchivesdelaJfcfdpo;d'oo
-coipc,T.1V.p.359.
(3):0n,Ilist.d.Nederl.oprl.9.1.B.Ylll.bl.592.
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oaAxzz verzoend had,nietzou gelultken een algemeenen Ri
jksdag bi
jeen te roe-11
55
67
86
Pen, om zi
jn zeon tot Roomsch-ltoning te laten benoemen (1). De Keurvorsten
hadden, naar men verzekerde, daarentegen beloofd, wanneer hi
j door zi
jne tusschenkomst den vrede in de Aàt/crîtlf/#c'l op zekere voorwaarden ter gunste van

ORAXJE en diens aanhangers bewerkte, terstond zi
jn zoon tot de gewenschte waardigheid te zullen verkiezen (2). De Prinsjuichte 'sKeizers strevcn terbevrediging
van harle toe. ))llt kan u verzelkeren,''schreef hi
j vertrouweli
jlkaan JAx van Nassau, ))dat het mi
j een groot genoegen verschaften zeeraangenaam.iste vernemen,
dat lzet Zi
jner lteizerli
jke Xajesteit behaagd heeft, met zi
jn aanzien tusschenbeide
tekomen,om deze gewesten tot rust en vrede terug tebrengen. Van mi
jne zi
jde,
zou ik hem voor zulk eene weldaad niet nederig genoeg kunnen danlten,en Zi
jne
Majesteitkan zich overtuigd houden, dathi
j mi
j,de Staten en alde inwoners van dit
tand alti
jd gereed en vaardig zalvinden,ons op alle regtvaardige en billi
jke voorwaartlen te onderwerpen; en dat dit de opregte en ongelluichelde meening der Staten is,

daarvan kan zi
jne Majesteit volkomen ingelicht worden door het verzoeksclzrift,
den Koning onlangsaangebotlen (5).', En ofschoon de Prinszi
jne vreesnietontveinst,
(latde voorstellen van de spaanscl'e zi
jde zoo dubbelzinnig en listig zi
jn zullen,dat
de Staten er niet op kunnen vert
rouwen,wenschthi
j eclzter,))dat,sKeizersinvloed
en aanzien bi
j den Koning van Spanje,onzen Heer,zoo veelmpgen uitwerken,dat
spoedig een einde aan de binnenlandsche oorlogen lkome, en nog te goeder ure de

geheeleondergang dezererllanden afgewend worde (4).''
Aan het Hof van X adrid scheen men den vrede ernstig te willen, en genegell den

Nederlandersmeerdan ooittoe te staan (5).Vroegerwasersprakegeweest,boxztxvan
ppd/cvrz
j/
ï alsbewindsman naar de Nederlanden te zentlen,hetgeen dePrinsvan oran'e

getrachthad aftewenden (6). Laterwasbj den Koning opgeltomen,zi
jneachtjarige
tlochter, de lnfante IZABELLA, methetoppergezagaldaartebekleeden en haareenenRaad,

uitaanzienli
jkeNederlanderszamengesteld,toete voegen (7). Van heteen en vanhet

(1)AreltivesdelaMaison #'ora3tge:T.V.p.5.
(2)hrchivesdela Jfaison d'orange,T.V.p.81,82.
(3)Ziehiervoor,bl.424.
(4)Areltivesdela Jfcfdp'zd'orange,T.Y.p.62,63. Vgl.p.95.
(5)hreltivesde la Jfcgppzd,orcnge,T.Y.p.81,83.
(6)hrchivesdelaJfcflpn d'orange,T.V.p.28.
(7)Arcltivesdq1.Maisolt#'orcppc,T.V.p.82.

1J0

A LGE X E EN E G E SCH lE D E N lS

1. 8- ander kwam evenmin,als van het verwezenli
jlken van veler wensch in deNederlanden,
1576
, Ik j
datcenen van s ezerszonen erhetbestuuroverwierd opgedragen (1).Naarhetgevoelen van den Prinsvan oranje,waren de Nederlandershethuisvan oostenrljl
ç zoo
zeer genegen,datlli
j zich vast overtuigd hield,datzi
j bi
j voorkeureenen uitdathuis
over zich gesteld zouden zien,mits men hun goedeverzekering gaveomtrenthethandha-

ven hunner voorregten en de vri
jheid van godsdienst(2). Ti
jdensde ziekte van den
Prins, hadden de Staten van Ilblland die van Zeeland uitgenoodigd, eenige afgevaardigden te zenden, om onderling m et hem over het lkiezen van ))een bekwaam Hoofd

en Christeli
jk Vorst te raadplegen,'' wanneer hi
j, ))door Godes wille, te eenigen
ti
jtl van deze wereld genomen mogt worden.'' Zi
j hadden gewenscht, dat hi
j zi
jn
zoon Graaf Mtrhx'
rs ontbood, wien men een Raad wilde toevoegen, doch uit hoofde

van 'sGraven teedere jeugd, had hi
j hierin zwarigheid gevonden (5). Na zi
jne herstelling, verkeerden de Hollandsche zalken in gunstigerstaatdan sindslangen ti
jd het
geval geweest was; maar de Prins had niettemin met groot geldgebrek te kampen,

en

te naauwernood was het hem gelukt eene muitert
j onder hetkri
jgsvolltin Zeeland,
wegensachterstalligesoldl
j,tedempen (1).
Hoewel 'sKeizers voorstel, de Nederlanders te bevredigen onder belofte van hand-

llaving hunner aloude voorregten en vri
jheden, en waarschi
jnli
jk ook van godsfenstvri
jheid,geenen ingang aan hetSpaansche Hofhad gevonden,bleefmen er echtervredesgezind (5). Tegen W intermaand (1574) ontvingLEoxzxcsvan den Landvoogdbevel,
zich met row'
rE bi
j den Prinsvan oranje te vervoegen,wien en de Staten lai
j moest
te kennen geven , ))dat een afschrift van het onlangs ingediende Yerzoekschrift aan

den Koning naar Spanje wasgezonden,waarop Zi
jne Xajesteit gelasthad,onderhandelingen aan te knoopen, om tot eenen goeden en bestendigen vrede te geraken-'' LEox1scs kon beiden verzekeren, ))dat in alles, wat zi
j redeli
jltsenbilli
jksvorderden,zonder
kwetsingvan Godseeren 'sKoningsgezag$menzich zou laten vinden tothetgeen regtvaardig
was;maar hij mogtschrifteli
jk noch mondeling hun, of wien ook, eenige hoop geven
op verandering in de godsdienst; integendeel moest l
ai
j hun vooroogen houden, dat
de Godsdienstvrede in buitscltlaltd den onderdanen niet veroorlooft, in ditopzigthunnen

Vorst en Heerde wetvoorte schri
jven,daarditalleen afhangtvandenwilderVorsten,
(1)Arcltivesde la Jfcgpn #'orange,T.V.p.81.
(2)Archivesde la Jfcgpzld'orange,T.Y.p.96,97.
(3)hrchivesdela Jfcgpzld'orange,T.V.p.87.
(4)hrchivesdela Jfcfdpzzd,oraltge,T.Y.p.85,98.
(5)Archiresdela Jfcgp'ld:Orange,T.V.p.83.
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naar welken de onderdanen zich moeten gedragen. De Prins en Staten rnoesten af- 1568-gevaardsgden benoenaen
1574
,

hetgeen ook van de zi
jde des Landvoogdszou geschieden;de

eerstgenoemden moesten op een bepaaltlen dag te Geertvuidenberg,de anderen teBreda

verschi
jnen, om op eene plaats, tusschen beide steden gelegen, mct ellkander te
raadplegen;desavondskonde elk te zjnentterugkeeren,totalleswasafgedaan;wederzi
jds zouden brieven van vri
jgeleide worden uitgereikt.'' LEowlwrs ontving in 's#er/pgenbosclz,opzi
jnverzoek,vri
jgeleidevanoRxxzz,doch*tevensvandezenberigt,))datzi
l.ne
zending weinig vrucht zou opleveren, indien hi
j geen anderen last had dan op het
spoor van BoxTz voortte gaan,zooalshi
j hem gemeld had-'' Inmiddels wasa
-de Prins
van Botterdaln naar Zeeland vertrokken en llad Lzowxxvs verzocht, zich te belp
bi
j zi
jnen Raad te vervoegen, welke hem den toegang terStatenvergadering zou verschaFen. Hier ontvouwde Lzowxwrs zi
jnen last, waarvan men terstond den Prins kennis gaf, die echter OP dat pas Zeeland niet konde verlaten, weshalve LEOM NUS ,
welke hoofdzal
teljk met ohAxzz zelven moest handelen, zich naar Middelbuvg be-

gaf. Op den eerstcn van Louwmaand, des morgens te acht ure, ontving lli
j ge- 157.
5
hoor b1
j den Prins en stelde hem voor, hoe de Koning goedgunstigli
jk hetVerzoekschrift, hem door de Staten aangeboden, had opgenomen, en hoe Zi
jne Xajesteit,
door tusschenkomst van den Keizer en andere Vorsteny genegen was, zich goedertieren
en zachtmoedig jegenszi
jne Nederla dsche erfstaten te betoonen. ))Den Prins,,'voegde
hi
j er bi
j, ))werd nu gelegenheid gegeven ,zich uit alle bezwaren en verwilkltelingen
te redden, zich zelven, zi
jne lkinderen en vrienden totden vorigen welstand terug te

brengen, en het huis van Nassau te herstellen, indien hi
j de nieuwe godsdienstliet
varen en de pligten van een getrouwen Leenmanvervulde.''Hieruitbljkt,datheteigen%ke hoofddoelder zending was,den Prinsdoor schoone beloften van de zi
jde der Staten te loklten, die zich als dan van zelve wel zouden onderwerpen. Het antwoord
van ohAxzE luidde:))dathi
j uitden lastbriefvan xzxowlwvs niets ander: merlten konde,

dan datmen hem misleidenwilde;dathi
jdooreeneneedaandeStatenverbondenwas;dat
hp
''nimmer de nieuwe godsdienst zou verlaten; en dat deStatcnzwarigheidmaaltten, op
den genoemden lastbrief in verdere onderhandelingen te treden,aangezien deze inhield:
1*. dat de* Edelen en steden ))ziclt noemende Vevtegenwoordigers der Staten van #pl-

land en Zeeland, een verzoekschrifthadden ingediend pvoyenté.
tfA!fJ),''daarditzoo
veel zeggen wilde, als dat zi
j zich een valschen titel,eene hoedanigheid,welke hun
niet toekwam , aangematigd hadden, hetgeen zi
j nooit zouden erkennen;Co.datde
Staten verlklaard hadden, ))een verzoekschrifttewillen indienen (derptflpfr ruplier),''
waaruit volgen moest, datzi
j daartoe voorafverlofverzochthadden;5>.datde'
kStaten
.

betuigd hadden, ))dat het geenszins voegde, m et den Koning in een verdrag te treden

(capitulevt,''terwijlhettegenovergesteldeuithetgenoemdegeschriftbleek;4o.))datdit
geschrift naar den Koning in Spalîje wasgezonden,''daar integendeeluitboeken,in

la
/e2
u
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1568- Ilblland gedrukt, en uit de brleven van den Heer van Cltampt
'
gni bekend was,dathet
1576

verworpen en door cuxxpzoxx,zonder dat hi
j hetden Landvoogd haddurvenaanbieden,
aan Dr.zcxlcs was teruggezonden ; en 30.dat in den lastbrief zaken voorkwamen, ge-

schikt om achterdochten wantrouwen tusschen hem en de Staten te zaai
jen;ten slotte
verlklaarde hi
j, ))dat men dien briefa1s geheelbedriegeli
jk,listig en onvoldoende beschouwde.'' LEoxxxcs trachtte scherpzinnig, doch vruchteloos, elkc bedenking uit den

Aveg te ruimen; ook zeide hem de Prins,))dat de Hollandersonbeschaaftl(grossés)
sYarell en dergeli
jke spitsvinnigheden nietverstonden,wellte Veeleer in llen meer achterdocht en vreeszouden verwekken; hi
j zou evenwelden Staten van alleslkennis geven en hen aansporen het antwoord, dat hi
j reeds op de voorstellen desLandvopgds
van hen uitIlblland ontvangen had,te wi
jzigen ofgeheelom te werken. ))Over alle
zalten,'' verklaarde hi
j voorts, ))liet hi
j eerst de Staten beraadslagen en voerde niets
uit, dan in overleg met hen en .m et hunne toestemming. W at het punt van godsdienst

betrof, daarin zou hi
j, ofschoon lli
j zelfdit ooltmogtwillen,hen noch lzetvolk tot
andere denk-beelden kunnen brengen.'' Het tweede antwoord der Staten, waarin de

Prins, naar zi
jne getuigenis, niets veranderen konde,bevredigde IaEowlwrs niet,wiens
zending, hoewel zi
j aan de verwachting nietvoldeed, evenwel streltte om de zamenkomstte Breda voortebereiden (1).
ln het begin van Lnuwmaand had oltwxzE de Edelen, de groote en lkleine steden van Ilblland en W est-lh-iesland, de steden van Zeeland, benevens Bommel

en Buven, welke in het begin des verleden jaars in bondgenootschap met 11pJîcz?#
en Zeeland getreden waren, tegen den vi
jfentwintigsten dier maand te bordrecltt
beschreven en hen daarbi
j vermaand, zich van naauwkeurige lastbrieven te voorzien en zorg te dragen, dat, ti
jdens de onderhandelingen, in de steden behoorli
jk
wacht gehouden wierd, opdat de vi
jand inmiddels niet de eene ofandere stad mogt
jd,de gezanten van lkeizer :1AxIMIverrassen. Hi
j verwachtte tegen den aangewezen ti
X,
I.
&.
AX 11,w elke a1smiddelaarstusschen den Koning van Spanje en deopgestaneNederlanders zouden optreden. Aan hun hooft
l waren zi
jne beide schoonbroeders, de
Graven GUNTHER VAN SCHNFAKTZENBURG en V'OLF VAN Ilol
lzwx,o,daartoe ongetwi
jfeldgekozen, in de hoop, dat zl
j, als nabestaanden, grooten invloed op hem zouden uit*

oefenen. Hen verzelden, onder andere Duitsche Grooten, de Graven van oldenburg en

z x. van 1Fï/.
s,en de Baron van Lossestein. zi
j werden te bordreclttmetgroote eerbewi
jSPrOk-zingen ontvangen en ter vergadering der Staten ingeleid. Drie dagen later verleende
k
elm.

1575 hun de Prins, die inmiddelsuitZeeland gekomen was,gehoor,waarbi
j de Graafvan
(1)Correspolidance de GIJ
ILLAITME le Tacituvne,%.111.p.403- 430. Arcbives dela sffgpa
#'oralkge,T.V.p.109,110,118.
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Scltwartzenburg 'sKeizers gunstige stemming voor de Nederlanders en diens wensch te1568k
1576
ennen gaf, om een vasten vrede tusschen hen en den Koning .
te bewerken. De

Prins betuigde, in zi
jn naam en dien der Staten,den gezanten daarvoorllunnen danlt
aan den Keizer; en nadien hi
j en xt>ror>rsy:xs onlangswaren overeengeltomen,wederzi
jds
gemagtigden ter vredesonderhandeling te zenden, noodigde hi
j den Graafvan Scltwartzenburg uit, de beraadslagingen bi
j te wonen, waarin deze bewilligde, mits onder
'sLandvoogds goedkeuring, welke hi
j verwierf. De Graaf was verwondertl over den
gunstigen staat van zaken in Ilblland, welke geheel anders was dan xt>roryrs>rws en

anderen dien aan den Keizer hadden voorgesteld;en hi
j wenschte opregteli
jlt,dateene
bevrediging tot stand gebragt wierd.
Onder de Staten waren er velen, die zeer naar vrede haakten en , zoo het sclzeen,

nadeelige voorwaarden zouden verkiezen boven llet volharden in een lastigen ltri
jg. De
Prins hield hun uit dien hoofde voor, ))dat de vrede, over het geheel,voorzelker wen-

scheli
jk was,maarook ligtschadeli
jlkcrlkon zi
jn dan deoorlog zelf; datmen ergeen
moest zoeken,die met Godseeren 'sLandsvri
jheden en voorregten streed,oflosen
wankelbaar was; en dat, om een goeden en billi
jken te verwerven, men zich ten
oorlog moestbli
jven toerusten,zoolang de onderhantlelingen duurden;de Statenmoesten
derllalve zorgen,dat de lkri
jgsbehoeften in behoorli
jlken staatgebragt,de solclaten betaald, en de steden en vestingen van levensmiddelen voorzien werden-'' Om de nadee-

1en, welke eene overhaaste inschiklteljkheidvandemoedeloozen denLandekonde berokkenen,tevoorlkomen,traclztte hi
j de leiding der vredesonderhandelingen,zoo mogelt
jlt,
geheel in zi
jne magtte krjgen,en dreefter Statenvergadering derhalve door, dat al
de advisen onder vier stemmen gebragt wierden, te weten: 1O. de Edelen en groote
steden van Ilblland; 2o. de steden vau Zeeland; 50. de kleine steden van Ilblland,
en 4@. Bomm el en Buren. De vi
jftle en beslissende stem behield lai
j aan zicllzelven.
Hierdoor was hi
j te allen ti
jde van het overwigt in de vergadering verzelterd, want op
twee van de vier stemmen tcn mi
nstekonde hi
jrekenen,daar de lkleine steden vall

Hbllaltd, en Bommel en Buren door zi
jn toedoen ter dagvaartbeschreven waren, en
Ruven bovendien dc hoofdplaats was van hetgraafschap zi
jnszoons. Uit deze regeling
vloeide reedsterstond voort, dat de gemagtigden totdcn vredehandel, bi
j meerderheid
van stemmen door de Staten gekozen, alle mannen waren hem aangenaam en op wier

trouw en kunde hi
j zich verlaten konde. Zi
j waren:zwKoB vA> 1)zltnoEs,KAREL vA>
BoYsoT , w ILLEM vAx zvvLEx u x wzzEvEl,o , rzrlps vAx sxu xlx vA> sT. AL5EGo>b>:.

Dr. zoAw zrwzcs l)E JONGE, Xr. ADRIAAN vAN DER MIJLE, Xr. PAULUS BUYS,AREND VA>
DORP,X r.FANNING YAN PORAEST en X r. KORNELIS ADRIAANSZ. SAKXER, Pensionaris van

Zierikzee. Van de spaansche zi
jde werden benoemd: y:xzByrztl'cs rloxxwvs,xAxIxILxA.
t>
vlLAll v-tx OEXT, Xr.Koawsl-ls svxs en Aasovp sAssov'
r,alle Nederlanders. Op bevel
van den Pri
ns en der staten werd door geheel Ilolland en Zeelqnd een algemeene'
.
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1568- boet- en bededag gehouden; en oaAxzE scllreef aan zAx van Akt
s.
sqtf.
' ))Gotl de Heere
1576
.
geve, dat alles gelulkke tot zi
lne eer en tot verligting van llet arme vollk.'' De plaal
der zamenkomst werd eerst te oosterltoutbepaald,tusschen Geertvuideuberg en Bl-eda.

doch daarna Bveda zelf er toe gekozen. Daar deze stad in de magtder Spanjaarden
was, ltwamen te Dovdvecbt, waar de Staten vergaderd bleven, als gi
jzelaars, tot
waarborg voor de veiligheid der gemagtigden van Ilolland, ZccJ(J??f
,
/, Boînmel en
Wtsrt
?4j de Overste MONDRAGONy PILIPS DE MENDOZA, W ILLEM DE SAN CLEMENTEj de
lleer van Auchy, broeder des Graven van Bossu, (1e Heer van kYaltl-dellburg, n0>
xxclllEyu D'ALERTON of D'ALEXTOrR, en suculEL DE cgzRGt of nz cRoxELluEs, welke

beide laatsten zouden teruglteeren, zoodra zvy
-lz
kxo RoilERo zou gelkomen zi
jn. Zi
j
werden behoorli
jk gclluisvest en door soldaten bewaakt, wier getalvermccrtlerd werd,
toen men meende, de gi
jzelaarsnaauwlteuriger te moeten gadeslaan, sinds zi
j en hun
gevolg, waarbi
j vele Spaansche hoplieden waren, van zeltere verleende vri
jheden
misbruilt maakten, hetgeen mcn voor de gemeene zaalt nadeelig oortleelde.
Daar onder de gemagtigden der Staten ools eenige Bevelhebbers van stetlen zich
bevonden, gebruikte men de voorzigtigheid, dezen in tlen lastbrief dien titel niet
te

geven, om den Spanjaarden geen voorwentlsel te verschaffen,in vervolg van ti
jd
insgeli
jltskri
jgsbevelhebbers in Hollandsche en Zeeuwsche steden aan te stellen, zooab
AyuBx reeds beproefd had, en de Prins en de Staten nu ))f/1 den êpppt/ ott /pJ boltulp
gedaan hadden.'' Uit deze bi
benjzondcrheid bli
jlkttevens, dat de Staten OP dien OoG
blilt er nog niet aan dachten, zich aan de magt en heerscllappi
j des Konings te

onttrekken, maar integendeel lzet als vri
j zeker hielden, dat met den ti
jd alles op
den ouden voet z0u terugkeeren.

3v
.

De onderhandelingen werden te Bl-eda geopend in laet bi
jzi
jn van zouAx Boaxz,

tcntc-Raadshecr des Graven van Scl
tïvavtzenbkll-g, in wiens naam hi
j schrifteli
jk llad aan'1
na
an
57
5d gebo(Ien, den vrege tc Ilelpen bevorderen. De Spaansche gévnlmagtigdcn verzochlollattd en Zooland te n3ogpl
3 Vernemenj Terten , de bezwaren der Staten s'an Izekerende, die, z0o vcel hun naogeli
jlk was, uit den weg tc zullen ruimen. De
Staatschen verlklaarden, overeenlkomstig hunnen last, vooreerst niets antlcrs tc begeeren dan 's Konings antwoord op het Verzoelkschrift van verleden jaar. Xen
deelde hun dit metle, doch het was in zullke algcmeene bewoortlingen vervat, dat

zi
j er niets uit wisten te malten. Zi
j tleden hicrvan s-erslag aan den Prins in de
Statenvergadering te bol-di-ecltt; en verzocllten, na hunne teruglkomst te Breda,

een duideli
jlt en beslissend antwoord op de twce hooftlpunten van het Verzoekschrift:het vertrelt van llet uitheemscla lkri
jgsvollt,en hetbi
jeenroepen derAlgemeenc
Staten ter regeling van 's Lands zalten. Het punt van godsdienst werd thans niet

aangeroerd,ofschoon er,naarlletschijnt,bi
j de eerste zitting spralke overgeweestwas,
daar de Graaf v&n Sclttvat-tzeltbul-g toen geschreven had, ))dat dit wel hct struikelblok
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68-.
zi
jn konde, om niet tot den vrede te eralken,welken men van beide zijden even zeer15
1576
wenscllte, a1s mCny van den antleren ltant,ongenegen was. elltander ten opzigte van 8 v.

Lentede godst
lienst,ietstoe te geven-'' Hoe ditzi
j,thans vraagden de Spaansclle gcvolmag-ma
and
ugden, wiemen eigenljlt onder uitheemschen verstond,el)hoedanigeStatenvergadering 1575
men begecrde? Hetantwoord was,dat))enderuitlleenlschen oolt de Spanjaartlen verstaan werden, en dat men laet bi
jeenroepen van de Algcmeene Staten op die wi
jze
verlangde, als in Vi
jftienllonderd vi
jf en vi
jftig, bi
j de overdragt der Nederlanden
door KeizerIt.
&REIzaan zi
jnen zoon y'
xl-lps, llad plaats ehad. De Opper-Landveogtlen
hadden voorheen welnu en dan eenigeafgevaardigtlen uitdebi
jzonderegewestenbeschre-

ven,om over lletinwilligen tlerverzechte beden te raadplegen,maardeStatenbegeerden

tlpanseenevergadering derLandschappenstaatswi
jze,opwellte zi
jhetregtmoesten hebben,vri
j en ongehinderd overzalken,'sLandsregering betreffende,telklagen en er hun
gevoelen over uit te brengen.'' A'u begonnen 'sKonings gemagtigden ook ronder te

spreken. ))llard was't,,,zeiden zi
j, ))de Spanjaartlen, de nattlurli
jlte onderdanen des
Konings cn die hem menige dienst, ter bescherming dezer gewesten, bewezen had-

den, ten Lande uitte jagen, terwi
jlde Staten toch Franschen, Engelscllen, Schothen
en Duitschers, die eigenli
jlt vreemdelingen waren, in hunne diensthielden; nogtans 1:v.
z0u de Koning de Spanoi
aarden niet langer in de A'cé/cr/cpc/czllaten,dan de nood zulksLente-

maand.

vereisclzen zou. Xeer van den Vorst te vergen, zou tegen zi
jn gezag en achtbaarlaeid stri
jden, well
ke men tecll, naar het scheen, wilde eerbiedigen. '
W athetbi
jeenrnepen der Staten belrof, de Koning z0u er niets tegen hebben,wanneer de rust hersteld w as , zich zooals veorheen van hunnen raad te bedienen in zalken te hunner

kennisse staande, docllnietin zullke, die van zi
jne opperste magten zi
jn welbelzagen
afhingen, en wellte lli
j alleen Inet zi
jnen daartoe ingestelden Raad beheorde af te
doen. Voorts gaf men genoeg te lkennen,dathi
j tothetbi
jeenroepcn der Algemeene
Staten niet dan in den uitersten nood znu bewilligen, ))aangezien zulk eene Algemeene

Yergadering langen ti
jd vereischt, zender groote zwarigheid niet ltan geschieden en
groote enzelkerheid heeft-'' Daar, in allen geval, de Staten niet lkonden beschreven
wortlen , xöör de wapenen warcn nedergelegd, zoo bood men, om hiertoe te geraken, in naam des Konings aan, ))Ilbllalld, Zeeland, Wprnpkcl en Buren te handhaven

ofteherstellen in de'
voorregten,wellke zi
j l'öt
sr de beroerten bczeten hadden;alwatin
die berocrlen bedreven was, te s'prgesrpn en srergeten ; de vonnissen van ballingschap
en verbcurdverklaring te vernieligen; de gnederen terug te geven en de gevangenen te
zlaken. De Prins en de Staten zoutlen daartegen de landen, steden, sloten, sterk-

teny oolt het gescllut cn tle schepen, die in hunne magt wareny geli
jk mede alle
*

4

.

gebouwen en gocdercn, vooral geestcli
lke, voor z0o ver zi
J nog aanwezig waren, we-

dergeven, en de ltri
jgsgevangencn, de Graafvan Bossu daaronder begrepen, ontslaan.
9e RocmscleKatholi
jke godsdienstmoeslin aldc Nederlanden, geli
jk ten ti
jde van'
55+
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568- 'sKonings inhuldiging, uitgeoefend worden, alzoo de Staten toen en n0g onlangs be1576 tuigd hadden, daarin te willen leven en sterven. De Onroomschen zouden, doch slechts

voor ditmaal, de vri
jlzeid hebben, bunne goederen binnen zekeren ti
jd te verkoopen,
en hetLand te verlaten; doch in dien tusscbenti
jd zou het llun nietveroorloofd zi
jn,
openli
jk gzsdienstoefening te houden. Totverzekering van alhetgenoemde,zou men
den Staten 'sKonings woord en zegel geven, en daarenboven al hetgeen men, op

hunne verdere begeerte,naar billi
jkheid zou vinden te behooren-''
De GrAaf van Scltwartzenburg was nog steeds van gedachte, dat men elkander ge-

makkelt
jlt verstaan zoude, hetpunt van godsdienstalleen uitgezonderd. De Prinsvan
oranjeechter beweerde,en metrede, datvan de Spaansche zi
jde noch in hetvertrek
deruitheemschen, noch in hetbi
jeenroepen der Algemeene Staten,in den zin nameli
jk,welken men bedoelde,was toegestemd.Xen had welhoop gegeven,datdeSpan%
i
#aarden zouden verwi
jderd worden, maar zi
j moesten toch zoo lang bll
jven als de nond
het vorderde, dat is, zoo lang den Koning bellaagde. Xen had welbeloofd, na het

herstel van den vrede, de Staten bi
jeen te roepen, maar op voorwaarde, datzi
j zich
niet zouden moei
jen met zaken, die hun nietregtstreeks aangingen. Van daarverklaarde ohAwzs aan JAx van Nassau, dater, )mensclleli
jlterwijze gesproken, weinig
uitzigtwasop zulk eenebevrediging, a1
svoorhetwelzi
jnderChristenheidwenscheli
jltware,
omdat,''voegde hi
j cr bi
j,))onzevi
janden,in stede vaninonze billi
jke en regtvaardige
verzoeken, het vertrek der vreemdelingen en hetbi
jcenroepen der Algemeene Statenx
te bewilligen, ons voorwaarden hebbcn gesteld (nameli
jlk het verwi
jderen der Onzlv.roomschen), harder en onregtvaartliger dan wi
j ooit van de grootste dwingelanden

l'ente-o r aarde kunnen ontvangen, en door welke onze toestand erger zou worden dan
maand
1575 t
lie der slaven of red.elooze dieren. Ik raadpleeg op dit oogenblilt met de Staten
over een antwoord aan 'sKonings gemagtigden.'' De Staten Waren over hetvertoog
van deze laatsten zoo weinig voldaan, datzi
j den Prins aanraadden,de onderhandelin-

gen met hen af te brelten, ten ware zi
j eenige nadere voordragtbegeerden te doen;
doch oRAxzz was van andere gedachten. Hun werd t
lerhalve onder het oog gebragt:

))dat hetaandringen op hetverwi
jderen deruitheemschen thansniethard moestschi
jnen, alzoo men ditin hetjaarVi
jftienhonderd negen en vi
jftig,en welom reden van
minder gewigt, het bezetten der grenzen door inlanders nameli
jlk, gedaan had. ln
Spanje,nietin deNederlanden,waren deSpanjaarden de natuurljkeonderzaten desKonings;en welk harlzi
j den Nederlanderstoedroegen,bleek genoegzaam ,daar zi
j,sinds
hunne komst in het Land, hen voer Ketters en weerspannelingen uitgekreten hadden.
Gent,Dpprzlf/o,Antwerpen,Mecll,elen,Lier,'.
yIlevtogenbosclt, beveltter, Utrecltt, Ap
/#

terdam enandere stedenkontlenvan hunne geweldenari
jen getuigen en hoezeer de oude
lroorspelling bewaarlleid werd, dat Nederland eens te laat zl
jne vermaagschapping met
Spanje belklagen znu. Tegen zo0 veel gewekl en endcrdrulklking hadden Ilbllaltd el
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Zeeland zich,wel is waar, ook van de hulp van uitheemschen bediend, doch in dezen 1568.
was het nooit opgekomen, zich met de Regering te moei
len; de Duitschers daarenbo- 1576

ven,konden in Ilolland en Zeeland naauwelt
jksvoor vreemdelingen gehouden worden,
daardezegewesten steedsa1s graafschappen van hetH.RoomscheRi
jk werden aangemerkt; evenwel was men bedacht, alhetuitheemsch kri
jgsvollkaf tedanken, zoodra
de omstandigheden ditzouden veroorloven.W atde dXiensten betrpf,welke de Spanjaarden aan den Koning en zi
jne voorzaten in de Nederlanden bewezen hadtlen,deze werden meer dan opgewogen door,de nadeelen,wellte zi
j den Lande hadden berokltend;
immers hun gedrag was zoo bekend en geschuwd, dat alle steden, welke er slechts
eenigzins toe in staat waren, de Spaansche bezettingen met geweld afgewezen , of met

geld, geli
jlt onlangs Amsterdam , afgelkocht hadden. De Nederlanders, daarentegen,
hadden denKoning,zoo welalszi
jn vader Keizer KARELV,dienstenbewezen,dieanderenlof,beterenloonwaardigwaren.St.Quentilt, Grevelingen,Fraltkrtjk,Italië,d/rf/fJ
zelfskonden zulksgetuigen,en nogtanshad men sindsVjftienhonderdtwintiginSpalqie
geen Nederlander in eenigen regeringspost willen gedogen. Te zeggen, dat de Koning

de Spanjaarden wilde laten vertrekken alshetgevaarvoorbi
j zou zi
jn,en men het onbetameli
jk llield meer te vorderen, waszoo veelals te erkennen,datzi
j welterslond
gaan konden, daar Ilolland en Zeeland niet alleen , maar zelfs de Algemeene Staten
op hunnen aftogt aandrongen, waartoe mcn echter den Koning niet dwingen ,maar
door onderdanig verzoelken bewegen wilde. De vergadering der Algemeene Staten zou
voorzeker niet op zulk eenen voet en ontler zullte bepalingen, als de Koning scheen

te wenschen,kunnen gehouden worden. Yan oude ti
jden aflladden de Staten hetregt
gehad, den Vorst van raad te dienen en hem den toestand des Lands en derRegering,

welken zi
j van nabi
j kenden, open .
te leggen en voor oogen te houden. ln Vi
jftienhonderd acht en vi
jftig en het volgende jaar hadden zj den Koning onderscheidene
voordragten gedaan over het voeren van den Franschen kri
jg;oolkhadden hunnevertoogen dikwi
jls aanmerlteli
jke wijzigingen in 'sKoningsbevelen en verordeningen te weeg
gebragt,ja, niet zelden aanleiding gegeven, datdeze geschorst ofgeheelingetroltken
werden. Thans echter,naar hetscheen,wildemendeStatenslechtsbi
jeenroepen,om in
'sKonings beden te bewilligen, maar datzi
j,voorhet overige,zich in allesaan den
onbeperltten wil van Zi
jne Xajesteitmoesten onderwerpen. Ditwas reedsvoorlang uit
onderschepte brieven van ALAVA gebleken , en oolk ALBA had daartoe medegewerkt,

wiens spoor insgeli
jksdiegenen scllenen te willen volgen, wellke thansaan hetbestuur
waren,en uitvrees,datdoor hetbi
jeenroepen der Staten hunne bedriegeri
jen en hebzucht mogten ontdelkt worden, dit poogden te verhinderen onder voorwendsel van
Xwetsing van 'sKonings gezag en achtbaarheid. - De overige punten, zoo als de herstelling en handhaving van 'sLands voorregten,het vergeten van hetgeen gebeurd was,

hetslalken dcr gevangenen en soortgeli
jkeaanbiedingen waren aanemeli
jk,maarhet
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1568- zweemde naar geene opregthei
d, dat men daarbi
j eiscbte overlevering van steden,
1576 sterkten,scllepen,geschuten anderezalten;zoolieten,naarluitlderoudefabel,desclzapen
zich ovcrhalen, om de honden, die hen bewaaltten en beschermdcn, over te leveren,

waardoor de wolven llen te gemaklteli
jlker verscheurden. Xen zag immers nog alti
jtl
in tlen Prins en in de Staten oproerlingen, schoan zi
j zich nooittegcn den Koning
vergrepen,maarveeleer 'sYorsten danlk verdiend hadden,daarzi
j,in zi
jneigenbelang,
llun llave en goed,vrouw en kind tegen de dwingelandi
j desllertogsvan Alba hadden
verdedigt
l. Steedswastloor hen onbewimpeld verlklaard,datzi
j de wapenen niettegen
tlen Koning hadden opgevat;ooltwilden zi
jzich zi
jnergehoorzaamheid nietonttrelklten.
Onbilli
jlk was het voorts hen te vergen, de Hervormde godsdienstofhetLand te verlaten; hierdoorwreefmen hen den blaam aan van Ketteri
j, hetgeen geheelongegrond
was, daar zi
j zich aan het Itatlloli
l'lte-Apostolische geloof vastllieltlcn en alleen de
ingeslopen grove misbruilken verwierpen, ten einde Ged, wat Godes, en den Koning,

watdes Koningsis,te ltunnen geven.Zzi
jmoesten derhalverondwegs'erlklaren,tlatzi
jin
de gesteltle voorwaarden gcen genoegen namen ,en erzelfsweinigop vertrouwen lkonden,
daar hun het lot van Eoxoxo, llooawE, xowr
rloxv en anderen nogversch in hetgeheugen
lag. Vreemder en wreeder was 't, zoo vele getrouwe onderzaten, wellke de Hervormde
gotlsdienstbeleden,ten Lande uitte dri
jven,tlan drie of vier duizend SPanjaarden van
hier weg te zenden,waar zi
j zich zeven ofachtjarenhatldenvetgemest.Voorzeker zou

door het verjagen van zullk eene groote menigte ni
jvere en lzandeldri
jventle inwoners,
'standswelvaartverdreven en naar eldersverplaatstworden,geli
jk reedsuithetvestigen
buiten 's lands van diegenen, wellke om de gestrenge bloetlbevelen gevlugt waren,

enoegzaam geblelken was. Het zou den vertrelkkenden weinig baten, datzi
j lzunne
goederen tot geld mogten malken, daar men die, indien er zicll al lkoopers A'oor opde-

tlen, niet dan tot lagen pri
jsbegeeren zou;en datmen lzun die vri
jheid slechtsvoor
éénmaal wilde toestaan, gaf niet onduideli
jlt te lkennen, dat z'
rlen de achterbli
jventlen op nieuw deor het Spaansche geloofsonderzoelk en de bloedbevelen dacllt te kwel1en, waardoor nieuwe'ellende te duchten was, en 'sKonings ltroon welligt van een
der schoonste edelgestcenten lkonde beroofd worden, helgeen mcn bovenal meesttrach-

ten te voorlkomen. Derhalve verzechten zi
j, datmen tlit hun vertoog, als veortspruitende uit opregte genegenllelcl tot den Koning en uitvurigen i
jver voor 'sLandswelzi
jn, ten beste wiltle duiden; inmiddels zouden .
zi
j 6ed bidden, dat Hi
j den Koning
en diens gem agtigtlen met beteren raad wilde zegenen-''

KoRxElz
ls raAlszoox,Bur-

gemeester van kjNet-den, weigerde aanvanlteli
jlt dit geschrift te onderteeltenen, omdat er in beweerd werd, dat de Hervermde godsdienst, wellke men hier te Lande

naar de lecr van xxLvlzx beleed, tle Katholi
jlt-Apestolische was,waarvoorhi
j de Hervormde godstlienstnaar deAugsburgsche beli
jdenis,welke inî'
Voerden openli
jl
tgepreekt
werd, alleen houdcn lkon. Het gclukte tcllter den Advoltaat parLrs Brfs den Burge-
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oe
ester omtrent zi
jn gewetensbezwaar gerust te stellen,nadat men lzem schriftelè
jk15
16
8
-5
b
76
ewi
jsvan de bedenking,door hem geoppertl,gegeven llad.
De Spaansche gemagtigtlen verlklaarden, in antwoord op het vertoog der Staatschell,

9datmen genoegen nam in het verwi
jderen der Spanjaarden en andere vreemdelingen
uithetLand,zondra alles gesclzilttwas en de Staten oolkvan hunne zi
jde de uitheemEche benden hadden afgedanltt. Zi
j verwonderden zich zeer,datmen Ilblland en Zeeland graafschappen van het Rjk noemde, daar toch algemeen bekend was, datde
Koning en zi
jne veorzaten,deze gewesten steetlsalsonafllanlkeli
jlkeSouvereinen bezeten
hadden;ooltltonden zi
j nietgelooven, dat DE RyrorEszws,op wiensschri
jven men zich
in dezen beriep, een ander gevoelen sclarifteli
jlt zou geuithebben. Yoorlsboden zij
aan, de Algemeene Staten bi
jeen te roepen zoo als in ltet jaar Vi
jftienhonderd vi
*
if
#
en vi
jftig, ti
jdens de overdragt, geschied was. Zi
j vonden het echter ten uiterste
vreemd, dat men , ten opzigte van het overleveren van steden, schepen, geschut en

dergeli
jlkc, hun eene zoo kwali
jlttoegepaste fabelnaar hethoofd wierp, daar zi
j zell:
s
niet het meestverwi
jdertle voornemen lkoesterdcn, dit overleveren anders tlan onder
den zeltersten waarborg te laten geschieden, en de Keizer zelf, des noods, voor de

eerli
jltheid hunnerbetloelingen zou instaan. N'-atde godsdienstbetrof,de Koning z0u
daarin zelfsnietdeminsteverandering gedogen(1).Xen zou echterdenOnroomschen,

(1)))En aengaende de Catholi
jkeRoomscheReligic,wilsyneXaj.alhierwcderwelabsolutclijk verhaeltLebben l'
an geen meningetesyn in 'tminstetoc tcgeven,datcontrarievan die
goude wesen,o0knicteenjotavan dcselvetewillen wykcn,maersedanigdie'tonderhouden,
alssyneXaj.en 'tLand dievan harevooTouderen ontfhngen Lel
abcn,en altoosopenbacrli
jkbeleden en gcobservecrt,cn dlter in ,
#2
//?t??I(j.en .
$#/?cJféf
.
j.%'
oorsltleltpN/JJ0?#C?7P?7gehllldlP'
?
7/ccX
syn rppr Princokc03Ileereîtt/f'
f'îde'llit'
ff?#c?'
l, e3tp'?t
/cr wellêe die '
'
ptïê
z llolland en Zeeland sylleJfl.-.

ltebbelt pclpp/d el2 Jcîlrprc'l de Jt?/ipprt
îtw
fcpk//cd
'tf en #t
?/rpîf'
t
z
?k
'
f///d?
'd, A'1tn de veranderinge A'an de
welke nooit qucstie is gewecst-'' rioR,Llist.d.Arc#cr/. 001.1.9.1.B.Ylll. bl.605. Dit zelfdc

wordt lettcrli
jk gcvonden bi
j cwhlpwxA,della guerra diF?
'
t'
f0?#rc,T.1.p.144 verso. cllz
kppuvs,
Ilist. Gt
J?'
?. #. !.g. d. Fl. Liv.1V. p. 187 llecft dezen gevolgd. II,
&uAECS, A070
2tz!.Brab.T.111.
p. 220, zegt )Rex tamcn vult, ut Religio Catholica Romana gentaralitcr in omnibus suis Provincïïs liberè atque sccurè exerccatur, non aliter atque co temgore quo ilz Provincïïs inauguratus

etjuramentocollûrmatusfuit,qllandoet0r#t
opf,
:seï?7eadem .
llcl?
'
pfpl?cmorivelle.
/kfrlr?fop/-'':ENrlvoctlo, Nederl. 11
'ict.bl.221, laat de Spaansche gemagtigdcn zcggen ))dat tocn de Koning het

bewind ovcr de Nederlalzden aanvaarddc,hz
j-en #c Aïeskrla3îders pnt/crlïn,
g gezworelkàt
'
tc/f/c'l,do
âkz/Apll'
//c godsdielèstt'
///ccê
; fc beschermel
ten te lc'
a/
c/p-t
lop-''En HOOFT,s'edez.
l.Iligt.B.X.bl.417,
legt hen in den mond ))yets in te ruimen, dat tecghens 'tRoomsche geloof strecd, ditwas de

Koningh van geenen zinnc,nochte soovcela1sden minsten lcttcrdaaraftewyken:gelt
jlgdan
iederu,
J,
y/,hoeàfjdieàc3?#7?cpl
'
0w vaîthetzelvo l2
)'zl
jpchuldiging bezworenhad-''
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1J68- welke het Land wilden verlaten, zes maanden gunnen, om regel op hunne zaken te
1576
. jh rustig Igelden en geene er

stellen, mits zi
J zc
gernisgaven, en achtoftien jaren,
om hunne goederen teverkoopen;ja,zi
jkonden diezelfsbehouden,wanneerzi
jdeze
door Katlzoljken lieten beheeren. W ien ditnietbeviel,moest hetmissen van zi
jn
Vaderland nietden Koning,maarzicllzelven wi
jten,daarhi
jzichaandebestaandeorde
van zaken niet wilde onderwerpen. nlen bewilligde dit vri
je uittrekken slechtsvoor
éénmaal, om te verhoeden , dat door het invoeren van de eene nieuwigheid na de
andere, het Land in gestadige onrust bleef verlkeeren. Zoo slechts de uitheemsche
Leeraars ziclz bekeeren cf vertrekken wilden, zouden de onderzaten, dacllt men ,

het Katholi
jk geloof bli
jven aankleven, en hunne neringen en handteeringen voortzetten, waarin de Koning voornemens was, hen te beschermen, zonder hen immer m et

hetSpaansche geloofsonderzoek te bezwaren,hetwelk ht
jook nooitte voren bijhenhad
willen invoeren-''
Dit antwoord bragt de Staten in eenige verlegenheid. lmmers werd daarin bewill.igd

alhetgeen zi
jbi
jhun Verzoeltschriftbegeerd hadden: hetverwi
jderen dervreemdelingen nameli
jk, en het bi
jeenroepen van de Algemeene Staten. Om vri
jheid van godsdienst hadden zi
j in datgeschriftregtstreeksnietgevraagd,maaralleen de afschaëng
van het geloofsonderzoek en der bloedbevelen verlangd; en dit werd hun nu niet alleen toegestaan, maar zelfs de verzeltering gegeven, dat men er nooit aan gedacht

had, het Spaansche geloofsonderzoek hier in te voeren. En toch kwam het,bi
j hen
hoofdzakeli
jk op vri
jheid van godsdienst of gewetensvri
jheid aan, waarin de Koning
volstrekteli
jk niet bewilligen wilde. Graaf ztx van At
lt
ît
sclàf had dit voorzien, doch
tevens den wensch geuit, dat de Prins en de Staten, de Hervormde godsdienst en

'sLands aloud: voorregren bestendig mogten bli
jven handhaven en in niets,ten nadeele daarvan, toegeven noch zich tot eenen glimpigen vrede laten verleiden. ))Op

een vasten Christeli
jlten vrede,''voegde hi
j er bi
j, ))is thans nog weinighoop; de
Spanjaarden zullen eerstnog meer degeli
jks moeten ondervinden en metschade verstandig worden.'' - De Spaansche gemagtigden vorderden dadeli
jk een beslissend antwoord, doch van de andere zi
jde verlangde men daartoe een uitstelvan eenige weken,
om het gevoelen der steden en gemeenten over de voorgestelde punten in te winnen.

Het was den Staten, nameli
jk, en den Prins uit het jongste gescllriften uit eenige
redenen van 'sKonings gevolmagtigden voorgekomen, als of deze het antwoord

van hen op hun eersten voorslag slechts hielden voor hetwerk van eenige bi
jzondere
Personen, en daarom boden zi
j tbansaan,dithun laatste geschriftin de Vroedschappen te laten rondgaan, en hun het antwoord, dat men daar zou ontvangcn, mede te

deelen. Opdat evenwel een werk van zoo veel omslag niet vruchteloos mogt zi
jn,
verzocht men, vooraf te mogen weten , of de Spaansche bevolmagtigden nu hun ge-

heelen last geopenbaard, dan ofzi
j van 'sKonings wege nogietsandersvoor te stellen
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hadden. Deze echter vonden de bedenking, hun voorgeworpen , ten hoogste vreemd;1568-

zi
j betuigden nergens te kennen gegeven te hebben, dat zj de aangevangene onderhandelingen niet genoegzaam gewet
tigd hielden,en ganscheljlt gezlnd waren,
op denzelfden voet voort te gaan. W at hun verder door den Koning gelast mogt

zi
jn, daarover wilden zi
j zich niet uitlaten, vöör de ontvangst van het antwoord
op hun jongste geschrift. En dewi
jl het laatste ingediende vertoog luidde: ))uit
naam van den Prins, de Staten van Ilblland en Zeeland, Bommel en Buven

methunnebondgenooten (geassocieerden),'' zoowenschten zi
jte weten,wie men met
deze bondgenooten bedoelde, opdat de Koning wist, metwie hi
j handelde. Hierop
verklaarden de Staatscllen, ))dat z1
j er degenen onder verstonden, welke sinds
Vjftienhonderd zes en zestig hetLand verlaten hadden en n0g llunne zi
jde hielden-'' Dc Staten begrepen te wel, dat de Vroedschappen geenen vrede op eenen zoo
nadeeligen voet voor de Hervormden zouden begeeren, om niet aan eeà gunstig ant-

woord van dien kant te twi
jfelen. Immers betuigden zi
j: ))indien hetgebeurt, z0o
alswaarschi
jnli
jk is, datdoordesteden alhetvoorgestelde eenparigafgcslagen wordt,
zal deze onderhandeling (communicatie) alzoo afgesneden worden,zonder gevaar of
grootebeweging (rumoer) (1).))
De Graafvan Scltwartzenburg, welke geene moeite gespaard had, parti
jen nader
i

tot elkander tebrengen ,en daarom dilkwerf van Breda naarbordrecltt en Antwerpen ge-

reisd was, beslootthans naar buitscltland terug te keeren, dewi
jllzi
j voorzag, datde
onderhandelingen op delange baan zouden geschoven worden en hoogstwaarschi
jnli
jlt
vruchteloos afloopcn, wegens het punt van godsdienst, waarin men aan beide zi
jden geene toegeeijkheid toonde. Daarenboven werd l1j door de Spaanscllgezinden
verdacht gehoutlen, zoowel wegens zi
jne namaagschap metden 'Prins van oranje, als
omdat hi
j ten sterk-ste aandrong, den Hollanderen en Zeeuwen omtrent de godsdienst genoegen te geven, opdat zi
j niet uit wanhoop een anderen Heer hun
Land mogten aanbieden. Yöör zi
jn vertrek, verzocht hi
j de Staten, welke van
bordrecht naar Geertrut
sdenberg gekomen waren, hem eenige bevolmagtigden mede

(1)Resolut.t?.Ilblland,bijwz
tczswAR,D.V1I.bl.28- 42,en vAswlzx op AVAGESAAR,St.Yll.
bl. 22- 24. hrchives de la Maison #'orange, T.Y.p.125,126,130,131,137 141,143,
144- 147, 150, 151, 158, 171, 172. MESDOCE, Ilist.d.1.g.de Fl. Liv.XlY. p.295. càllPASA, della guerra di Ffc'7tfrc, T.1.p.140- 146. :>rsl'
lvotalo, Nederl. #ïà'
f. b1. 217- 221.
Izz PETIT, Chron. d.lfpl/.T. 1I.Liv.XI.P.300. cllzpprvs, Ilist. Ge'
n d. 1. g.de Fl. Liv. lY.
P. 185- 189. DM TISSIS, Comment. Iuib. ll. p. 193, 194. HARAEUS, hnnal. #rch. T. 111.
p.219- 222. :0R,Ilist. d. Nederl. oorl. D.1.B. YllI.bl. 595- 604. v.MzTxasy, Ilint.d.
Nederl.oorl.B.V.bl.106- 108 verso.HOOFT,Nederl.#ï#l.5.X.bl.411- 417.
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1568- te ceven, die door zi
jne tusschenkomst misschien eene meer gunstige beschik1576 king=, ten aanzien der godsdienst, bi
J.hetSpaansch bewind kondenbewerken. Om daartoe

denti
jdtewinnen,steldehi
jhunvoor,eenbestandvanzesmaandenteverzoeken,terwi
jlde
godsdienstondertusschen zou bli
jven op hetpunt,waarop zi
jthans stond. De Staten
namen in beide voorstellen genoegen, maar van de Spaansche zi
jde wilde men slechts
in eene wapenschorsing van twee maanden bewilligen en onder voorwaarde, dat de
Hervormde eeredienst zoo lang gestaakt en het Land door de Predikanten zou

verlaten worden. REorEsExs weigerde brieven van. vri
jgeleide voor de gezanten
der Staten, die scuw tltrzExsvaf4 zouden verzellen, af te geven en om welke de

Graaf hem verzocht had, wien hi
j eene voorspoedige reis toewenschte. De Staten
betuigden hunne tevredenlzeid over 'sGraven pogingen, en begiftigden hem en zi
jne
gemalin met een geschenk in zilverwerk ter waarde van zeven of aclltduizend gulden,

hetwelk hun door een lid uitdeEdelen en zeven leden uit dc steden,b1
j eeneLati
jnscheaanspraak , werd aangeboden. Ostxzz vereerde hem vier stuks rundvee en even zoo
veel paarden ,de schoonste ,die m en in Friesland vinden konde. llonExx,oontving eenzil-

veren lampet, meer dan duizend gulden waard, en van den Prins, naarhetschi
jnt,
driegroote zilveren drinkbekers ten geschenke. Den geheimschri
jver van scHwAhTzzxBvao schonk men eene gouden keten terwaardevan honderd kroonen (1). Debeide Graven trokken met hun gevolg naar billenburg (;). ScuwAR'
rzExBrrvo prees
'sPrinsen inschikkeli
jkheid,maar beklaagde zich ten hoogste over de tegenwerking van
I)E Ityrovy:syrxs bi
j de onderhandelingen, over de verachting, metwellke de Spaansche
gemagtigden spraken niet alleen van de Duitsche Vorsten ,maar van den Keizer zelven,

en dathun gedrag genoegzaam toonde,hoeweinig devrede hun ernstwas (5).
ln alle steden werd het laatste voorstel der Spaanschen lang en ri
jpeli
jk overwogen. Nietvöör hetbegin van Bloeimaand ontving hun geheimschri
jver I)E IZA '
roRRE, ondervrijgeleide te Geertruidenbel-g gekomen, in naam van den Prins,de Edelen
,

en de Ridderschap van den Lande van Ilblland, de Burgemeesteren , Schepenen,
Raden en Oudraden, Vroedschappen, Dekens, Gilden en gemeene neringen van

bovdrecltt, belp , Leiden, Gouda, Botterdam , Gprfzlc/lcz?
z, Sckiedam, Brielle,
Scltoonltoven, W oevdelt, oudewater en Geevtruidenberg, van Bommel en Buren,

van Middelburg, Zierikzee,Vlissingen en Fcrc, en ongetwl
qfeld ook van de stezen
(1)IlesolutienrcfgzIlblland,bi
jMTAGENAAR,D.V1l.bl.42,43. v.wIJyop SVAGENAAR,St.:-11.
b1.25, 26. n0n, Ilist. d. Nederl.00rl.D.1.B.Vll1.bl.604 606. v.xn'
rsnny,IIi&'
t.d.Ar
cderl.0prl.B.V.bl.108,109. HOOFT,Nederl.#f.
sf.B.X.bl.417.

(2)Arcltivesdela Jfffïdp'ld'orange,T.Y.p.199.
(3)hrcbivesd6la Afcgpx d,orcpp:,T.V.p.200,201-
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8des Noorder-kwavtiers een antwoord,dat echter ten Hove als onduideli
jk verworpen 156
1576
o
phe
l
de
werd. xcn bnntl van de staatsche zi
jde aan, alle duisterheden te willen
ren,zoodra zi
j aangewezen wierden;en toen ditgeschied was,verscheen een ant-

woord van dezen inhoud: ))Het aanbod omtrent het herstellen der voorregten was aan- 1
i' vrJ
i'heid van geweten gebruilk van kon malken, maar zou ZO
I'nem eli
g'k, zoo men er bl
mamP
and
weinig dengenen baten, die het Vaderland moesten ruimen. Daar men nu evenmin 1575
gezind was, de Hervormde godsdienst als het Land te verlaten, verzocht men tlen Ko-

ning, devervolging testaken; men zou hem dan, even alszi
jnen voorzaten,trouw
en gehoorzaamheid bewi
jzen. Op verzekeringen en beloften was niet te vertrouwen,a1smen.de sterkten en kri
jgsbehoeften moestoverleveren vöörhetvreemde ltri
jgsvolk vertrokken en decendragthersteld wasdoorderegeling,bi
jde AlgemeeneStaten
te beramen. 'sPrinsen en der Staterl begeerte naar vrede wasreedsduideljk genoeg
uitdevorige onderhandelingen gebleken,en totsterker bewi
jsdaarvan,verklaarden zi
j,
genegen te zi
jn, het punt van de godsdienst en al de overige aan de beslissing van
eene wettige vergadering der Algemeene Staten over te laten. W ist men een geschiltt

middelte vinden,om in den ti
jd,tusschen hetvertrek derSpanjaarden en de dagvaart
der Algemeene Staten, alle vi
jandeli
jlkheden te voorkomen, zi
j zouden zich aan al
watredeli
jk wasonderwerpen (1).,,
Ondertusschen had nz ztyrorEsrws het gevoelen van den Raad vanState en van verscheidene hooggeplaatste mannen nopensden vrede ingewonnen. Zi
j lladden het raadzaana
gek-eurd, ))dat men de vreemdelingen liet vertreklten, en in eene Algemeene Statenvergadering bewilligde, op welke de Leden zich, zoo wel ten aanzien van de godsdienst

alsder regering,vri
jeli
jk konden verklaren,daar de eindbeslissing immersnogalti
jdaan
tlen Koning verbleef. Den Onroomsqhen zou men wel geene openbare godsdienstoefe-

ning, maar toch vri
jheid van geweten veroorlooven, anders was vreezen, zoo
men te sterk op zi
jn stuk in dit opzigt bleef staan, datde Prinsvan oranje zi
jne
oogen op een vreemdVorst zouwerpen; ht
ljtoch hadreedsonbewimpeld verklaard, dat
hetderbruid,welltein zi
jnemagtwas,nietaan vri
jersontbrak.'' Xen verhaalt,dat
oz REovEsExs en de Spanjaarden zich naderhand beklaagden, dezen raad niet gevolgd
te hebben (2).
Door het afbreken derontlerhandelingen te Bveda, waren de Spaansche gi
jzelaarsuit
Wpr#rcc/lf vertroklten; doch toen eenige van hen in Zomermaand aldaar teruglkeerden, 23v.
zomerverschenen ook deStaatsche gemagtigden op nieuw teBreda. Hierwcrd hun een weder-luaand.

j wIGI
CSAAII,9.VlI.N.43-45. v.wus op wAU>AAR,St.5711.
(1)Besolutien t'
coz11011.bi
bl. 26,27. :flR,Ilist.#.Nederl. Oorl.9.1.B.VllI.bl.606- 608.

(2)vAw XETEnEX,ffïdf.#.Nederl.Oprl.B.V.bl.109.
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76 antwoord van 'sKoningszi
jdeterhand gesteld,waarin men bleefaandringen,))datde
godsdienst, welke, even a1s de voorregten, door den Koning was bezworen, moest
hersteld worden. Hoewel men den Onroomschen reeds genoeg had bewilligd, wasde
Koning nogtans genegen,het gevoelen derAlgemeene Staten , zooover de godsdienst als

de regering,te vernemen,om er daarna zelfregelop te stellen. HetSpaansche krt
jgsvolk kon zoo spoedig niet weggezonden worden; ook was 't niet voorzigtig,'sKoning:

leger te verzwakken, zoolang geen vergeli
jlktotstand gebragtwas. W isten de Bondgenooten evenweleenigenzelkeren waarborg te geven,dathetvergeli
jk en 'sKonings
besluit, na het hooren der Algemeene Staten, opgevolgd zou worden, men zou dien
gaarne aannem en.''

Hieruitbleek onmiskenbaar,datmen aan de Spaansche zijdeonverwrilttbesloten had,
geene andere dan de Roomsch-Katholt
jlke godsdiensttedulden; en dat eene Algemeene
Vergadqring der Staten,afhankeli
jk gemaalttvan 'sKoningswelbehagen,geenevri
jheid
van godsdienst,het punt daar nu alles scheen op te draai
vj
en,zou bewerlken.Inltrachtige bewoordingen gaven de Prins en de staten te ltennen , ))dat men hen met die M gemcene statenvergadering, welke niets meer dan laaar gevoelen in het godsdienstige
mog'
tuiten, slechts zocht om den tuin te leiden. W reedheid washet, zoo vele men-

schen ten Lande uit te jagen, onder voorwendselvan 'sKonings eed, daar men toch
bewjzen konde, dat de Vorst niet derRoomsclte, maar der Ileilige A-cr/vc gezworen
had. Zl
j smeeltten derhalve nogmaals om vrt
jlzeid van godsdienst, of dat dit punt,
even a1s al de oTerige, geheelaan de beslissing derAlgemeeneStaten wierd overgelaten.

H etvreemde kri
jgsvolk behoorde te worden weggezonden, doch men moestvan hen
nietvergen, dat zi
j inmiddels oolthunne benden afdankten; de Koning immerswas
veelbeter in staatdan zi
j,om desnoodsspoedig .
een nieuw leger op debeen te brengen.W asmen voor vi
jandeli
jlkheden beducht,men mogtmiddelen totwaarborg tlaartegen voorslaan,en de Staten zouden daarop behoorlt
jlt genoegen geven.''
DeSpaansche gemagtigden verklaarden schrifteli
jk,))dat zi
j geen lasthadden,zoodanige middelen op te geven, en het voorstelder Staten aannemen noch verwerpen lton-

den. Zi
j verzochten ti
jd tot den eersten van Slagtmaand, om den Koning te schri
jven
en het antwoord afte wachten; inmiddelswaren zi
j genegen overeen vastbestand te
onderhandelen; intusschen zouden de rivieren gesloten bli
jî
-en, de uitoefening der
Roomsch-Katholi
jlte godstlienst (in Ilblland en Zeeland)vri
jstaan,en de uitgewekenen in llet vri
je gebruik hunner goederen hersteld worden.'' De Staten daarentegen
oordeelden,dat,')ti
jdenshetbestand,in de steden en op de rivieren de wapensmoesten afgelegd worden, en zoo de Koning de stroomen van boven liet sluiten, het hun

ook zou vri
jstaan de Zuiderzee en andere wateren van dien aard gesloten te houden.
W ilden de uitgewekenen teruglteeren, dan moesten zi
j zich tothetbestuur der plaats
wenden,waar zi
j wenschten zich te vestigen-''
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Toen de zaakgelastigden der Staten van dit een en ander ter dagvaart verslaggedaan 1568hadden waren vele leden geneigd, alle verdere onderhandelingen af te brelten; de 1576
,

Koning toch wilde op hetpuntvan godsdienstnietstoegeven; en hun, geli
jk zi
j zich
uitdrukten, ))kwam laet ongelegen, lzet Vaderland om der godsdienstwille te ruimen.''
Daar echter de Noord-llollandsche sleden oordeelden ,dat men den handel over een
bestand moest voortzetten , werden de gemagtigden van een nieuwen lastbrief voorzien

ennaarBvedateruggezonden. Hierwerd hun afgevraagd,))ofzi
jbegrepen,datdeAlgemeene Statenvergadering slechts kennis behoorde te nemen van het punt der gods-

dienst, dan of zi
j ook moestbeslissen, ofde Onroomschen aldan niet in den Lande
zouden geduld worden.'' Zi
jverlklaarden, dathetlaatstellunne meening was. Hierop
werd wel voorts over een bestand gehandeld, docll met weinig vrucht, daar men e1ltander verdacht liield, van uit slinksche'oogmerken de zaalt op de lange baan te
willen schuiven. De Spaansche gemagtigden wenschten zekerlleid, dat men aan de

andere zi
jde zich z0u onderwerpen aan hetgeen in de Algemeene Statenvergadering beslotenwierd. Opde vraag,))wellte zelterheidzi
jbegeerden enoolkvanhunnenltantgevelt
v-ilden,''werd geantwoord,))dat de Koning denStaatschen zi
jn woord,hand en zegel,
door de Algemeene Staten bekrachtigd, beloofd had, als ook laet woord des Keizers en
der andere Duitsche Vorsten van 'sKonings bleede; de Prins en de Staten daarentegcn

znoesten,boven en behalve hunne belofte,eed,briesren en zegels,ook g'
i
jzelaarsgeven,
en de steden Bvielle en Enkltuizen in Ilblland,en Vlissingen en Arnemuiden in Zee-

land aan de Algemeene Staten, of aan andere onzi
jdigen,totwaarborg overleveren.''
Die eisch klonlt den Prins en den Staten vreemd in de ooren en zi
j verklaarden,
)dat hetgeven van gi
jzelaars, hetgeen nietanders dan van weêrzi
jde kon geschieden,
totniets zou dienen,en datmen de vier steden nietlkon overleveren,daar zi
j deA'oorname handelende parti
jen waren,voorwellke men verzelkering zecht,endiealzooniettot
verzekering konden gesteld worden. Boventlien moesten deze en al de andere steden i11

Ilolland en Zeeland nietbeschouwd worden,a1s ofzi
j zich aan 'sKoningsgezag hatlden onttrokken, maar alsde zoodanige, wellke,ten behoeve Zi
jnerXajesteit,tegen de
dwingelandi
j der vreemdelingen dienden beschermd te worden, en derhalve zoo goed
als in 'sKonings magt waren.'' Hiermede werden de onderhandelingen geheel afge-

broken. Der Staten gelastigden namen hun afscheid meteen geschrift,waarin zi
j zicla
zeer belklaagden, )datmen van 'sKoningszi
jde onverzetteli
jl
t op den harden eiscllvan
het vertreklken der Onroomschen bleefaandringen, waarvan bll
jkbaar hetdoelslechts
zi
jn kon,.om hetLand metaldevoorregten aan een ltlein getalachterbll
jvendeRoomschen te laten. Insgeli
jks vonden zt
j het vreemd, dat do billjlte aanbieding van den
Prins en de Staten,om llet punt der godsdienst en de overige vraagstulkken aan de beslissing eener wettige vergadering der Algemeene Staten te onderwerpen, noch aangeno-

men,noch verworpen was. llieruitmoesten zi
j hetgevolg treltken,datmen slechts ge-

116

ALG EM EENE GESCHIEDENIS

1568- tracht had, lzen OP te houden , om intusschen de andere gewesten in slaap te wiegen
1576 en daardoor te
zekerder in slaverni
j te brengen. Voor God en de wereld betuigden

zt
j, dat het niet treFen van den vrede geenszins aan hen gehaperd had, maar man
degenen,welke door onderdruklting der landzaten.hunne eigene heerschappi
j zochten
te vestigen. Mogter nader bescheid uitSpanje komen, de Prins en zi
jne aanhangers
zouden niet weigeren, de onderhandelingen weder aan te ltnoopen, zoo zi
j ditalsdan
oarbaar hielden en denken konden, dat de Spaanschen met meer opregtheid wilden
14v. te werk gaan-'' 'sKoningg gemagtigden beltlaagden zich, in antwoord op dit geschrift,
llooim.niet minder over de scherpe taal, met welke men hunne opregte bedoeling had be1575

oordeeld. ;i
j betuigden, ))het vertoog der Staten slechtsaan te nemen, om er 'sKoant
wo
or
d op te verwacht
nings
en,'' en verklaarden, ))insgeli
jksvoorGod en de wereld,indien men, na het ontvangen van dat antwoord, mogt weigeren den vredehandel
voort te zetten, de schuld van het afbreken daar van niet op den Koning, maar alleen op den Prins en de Staten komen zou.'' En hiermede liepen de langdurige Bre-

dascheberaadslagingen ten einde (1).
Sommigen beweren, dat de ware oorzaalk van lzet mislukken der onderhandelingen

was,datmen aan weêrzi
jde den vrede nietopregteli
jltbegeerde (2). Anderen integendeel meenen, datmen dien beiderzi
jdsindedaad ernstig wenschte,en het,zoo niet
alleen dan tocllhoofdzakeljk, aan het puntvan godsdiensthaperde, hetwelk de Koning noch de Staten wilden laten glippen (5). Eenigen tmjfelen medegeenszins,dat
Flupsen de Prins met de Staten naar vrede haakten, maar de Koning alleen, ))omdat

hi
j daardoor ligter dan door geweld van wapenen, zi
jn doelhoopte te bereiken, en
niet dewi
jl llt
jdeonbillt
jkheid zi
jnereischen inzag; terwi
jluitden ganschen loop der
onderhandelingen bli
jlkt.
, dat de Spanjaard den Nederlander slechts een rad voor de
oogen zocht te draai
jen.Xogten de Nederlanders eensde wapenen hebben nedergelegd,
ligtware het alsdan de bepalingen te ontduiken, en de Katholi
jke Kerltzou daartoe
ongetwi
jfeld gewillig de hand willen leenen (1).'' Anderen daarentegen beschuldigen
de Staten,en voornamelt
jk den Prinsvan oranje,datzj tlen vredenietvan harte ver(1)Besolutiën rczlHolland,bij M'AGEXAAR,D.V1I.b1.45 51,en bi
j XLIJIT,Ilist.d.#pll.
staatsr. D. 1. b1. 91. HARAEITS, Annal.Brab.T.111.p.
220 222. :0R,Ilist.d.Nederl. O0rl.
#
9.1.B. Vlll.b1.608- 612. v. METEREN, Ilist. d.Nederl. 00rl.B.Y.bl.109,110. HOOFT,
Nederl.ffidf.B. X.b1. 419,420. cllAppvvs,Ilist. tl6l
oz.#.1.g.d. Fl. Liv. lV.p.187- 189.

(2)v.b.splzGEzz,onuitg.Stukk.St.1.b1.2.
(3)xsrlT,Ilist.d.#pfl.Slaatsr.9.1.b1.91. taoEw v.plussTEarltin de hrchives de la Maison d'orange, T.V.p.259- 262.

(4)v.col
wlx-wlERsslTzxy,de TccA/fpj.0cl.9.1I.bl.473.
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logden, en dat toen het hun moei
jeli
jk viel, ))de aanbiedingen, oflieverinwilligin-15
681576
gen desKonings, meteen goed uiterli
jlkte verwerpen, zi
J hunne toevlugtnamen tot
.

Logomachien, als b. v. te beweren, dat de Hervormde godsdienst van KALvlzx de ware

Apostolische en Katholt
jke Kerk was, waaruitmen (slechts) alle grove misbruiken
weerde; en datde Staten altjd in alle zaken hetregt gehad en geoefend hadden,den
Vorst van hun raad te dienen. Voorstellingen, waar in één zin, en valsch in een
anderen, en die men arglistig aanvoerde, om stof tot disputeeren te houden ,de kracht
van 'sKonings eed omtrent de godsdienst te breken, en door omwegen te bereilten

hetgeen men beoogde (1).'' EvenzootrachtIt>rov>rsExsanderen metde schuld van het

(1)BILDERDIJK, Gesclt.d.Yaderl.D.Vl.bl. 185. Nietscherper dan slsoElolzx veroordeelen
spaanschgezindeSchri
jvers,zoo a1sMxxI)oczjIlist.d.1.g.d.Fl.Iuiv.XlV.p.295. nyzsl'
zvtltlslo,
Nederl. llist.bl.222. IUAXZRIO, le cuerre di Fialtdra, p. 48 , en z)
y: Twssls, comment. tib.ll.

p.194,het gedrag van den Prinsen de Staten bi
j dezen xredehandel. CAMPASA verhaalt,dat
toen de onderhandelingen teBreda voor eenigen ti
jd geschorstwaren, onderscheidenevredelievende mannen m iddelen beraamden, om alle Mndernissen ter bevrediging uit den weg te ruimen.

Onder anderen schreef 9r. cl0v&sslMATALIO sfETntso tot datdoel aan den Prins van oranje, en
zond hem daarbi
j tevens een geschrift van FEDERICO FrRlo conlosAso I)z val
-Eyzw,een man in
hooge gunst bi
jden Koning van Spanje,welke daarin eenigevredesvoorwaarden steldeen zich
aanbood,bi
jden Koning tc bewerken, dat zi
j aangenomen wierden. Daarechtcr deze voorwaarden weinig van de Bredasche versehilden,z0o antwoordde oluxzs in korte woorden en als in
scherts, )dat de hoofdzaak was, goede waarborgen te vinden , opdat het vredesverdrag nagekomen

wierd,maardat Lj geene kans zag,die te kri
jgcn,daar men hen als Kettersbeschouwde,
en het geoorloofd was,den Ketters geen woord te houden,t'bella guerra diFiandra, T.1.p.145,
146.- over 'sKonings eed omtrent de godsdienst,zie lùervoor, b1.98- 100. Xen voege aldaar,

bl.98.(3) noghetvolgende: 0ok in het formulier van den eed van den tandsvorstaan de
Staten van Brabaltd,bi
jRAEPSAET,Oeuvrestlp?nyl
f.T.1.p.195,wordtgeen woortlgesproken van
het Landhaven der godsdienst of der H.Kerk. Alleen in den eed doorFlslps,btjmondevan
den Stadhouder, Graaf van Aremberg, aan de Staten van Friesland afgelegd, wordt gezegd,))dat,

hy 'tLandtvan Yrieslandthouden za1in justicie endegoeden regimenten,diest
?z
/lïp/tcKercke
ende gheestelycke luyden ende goeden insgelyks weduwen cn weezen beschermen,'' charterb.
Yriesl.D. 111.bl.183. Denzellden ecd, legde AREMBERG, als Yertegenwoordiger en Stadhouder des
Konings,ook afaan overtjssel,Grpzlïzecoz, de thnznclcnffezl en brenthe. Dit was eene uitzondering op den algem eenen regel, waarvan de reden niet voor de hand ligt; want in % Ko-

nings eed aan de grootste en aanzienli
jkste gewesten derNederlanden, wordt van het handhaven der R. K.godsdienst niet gerept. B1. 99 (5) voege men nog,dat iu 'sKonings
brief aan GEORGIUS van Egmond, Bisschop van Utrecht, den 8 van oogstmaand 1559, welke
op het ernstigste de onderhouding der bloedbevelen tegen de Ketters en de zorg voor

de instandhouding der R.K.Kerk aanbeveelt,niet gesproken wordt,datde Yorstdxrzi
jn
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1568-- afbreken
1576 aMz die

des vredehandels te bezwaren. Ditbljlkt duideli
jlk uithet slotvan zi
jn brief
leden der Staten van Zeeland, wellte nog de Spaansche zi
jde hielden,waarin
lli
j verklaart,))dathetmislulkken der onderllandelingen te Breda nietaan denKoning,
ofaan hem ,of aan de Spaansche gemagtigden toe te schri
jven was,maar aan de kerlkenraden en leeraars der Ketters, die eene zoo groote deugd en weldaad belet hadden

doorzullke onbilli
jlte eischen,weshalve hi
jniettwi
jfelde,ofvreemdelingen en onderzaten zouden 'sKoningsgroote goedertierenheid en genade bewonderen en pri
jzen, maar
integendeelde boosheid en halstarriglleid van dieweerspannigeKettersverfoei
jen-''W elke
geheime redenen de La dvoogd ook moge gehad hebben, om de schuld dezer mislukking liever op de Leeraars der Onroomschen te werpen, dan op den Prins, de

Staten en hunneafgevaardigden, zeker is, dathi
j zich bedroog, of anderen bedriegen
wilde,alsof er,behalve de Kerk-leeraars,geene anderen in dien ti
jdwaren,wellkegeen
vrede begeerden ten koste der vri
jheid van geweten (1).,,- Erisreedsopgemerkt,
dat ltyr
otTy:sExs geen smaalt vond in den raad, hem door den Raad A'
an State en ande-

ren gegeven (2). Hi
j schi
jnt mede geen genoegzaam vertrouwen op de belofte tler
Staten van Bvaband gesteld tehebben,datzt
j,en ongetwi
jfeld ook deafgevaardigden
der overige gewesteny nietgedoogen zouden, dat in de vergadering derAlgemeeneStaten

iets ten nadeele van het Roomsch-Katholt
jlte geloofbepaald wierd. Nogtansblt
jlkt van
elders,datdeLandvoogd,doorhetwegbli
jvenvan'sKoningsuiterste beslissingomtrentde
voorwaarden, welke lli
j zou willen toestaan,in de grootste onzekerheid verkeerd heeft,
welk besluithi
jmoestnemen (5).
W at van ditallesook zi
jn moge, ))de vruchtelooze uitslag derBredasche onderhandelingen was niet moei
jeli
jlk te voorzien,'' zegteen buitenlandsch Schri
jver, ))wanneer
men de beginselen in agnmerlking neemt, van welke beide, zoo Nederlanders a1s Span-

jauden, uitgingen. Deze waren zoo hemelsbreed van elltander verschillende,''vervolgt
eed daartoe gehouden is. Zie dien brief in de Kro3tyk van het &/r. Ilist. ccg?pp/sc/l. D. lYSt. lI.b1. 159. Het is vreemd, dat de kstatcn, toen m en OP den Bredaschen vredchandel van

de Spaansche zi
jde,naarhetschi
jnt,beweerde, dat de Koning door zi
jn eed tot het hand.
haven derRoomsch-ltatholi
jke godsdienstxerpligtwas,zich niet,tenbetoogexanhettcgendeel,op
ien eed zelven beriepcn , in plaats van zich m et de spitsvinnige uitvlugt te behelpen, dat

men ))bewi
jzen kon,datZi
jneXajesteitnietderBoomschemaarderIleiligeKerk gezworen had-''
Niemand, behalve de lleeren Staten en die van hunnen rade, zal onder de Heilige Kerk eene

anderedan deRoomselt-Katltolt
jkexerstaan ltebbcn.
(1)TnwATER,Yaderl.Jfidf.D.IY.bl.111,112.
(2)ZieLservoor,bl.443.
(3)wAGS:AAR,9.Yll.bl.52.
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hi
j, ))dat op datti
jdstip nog aan geene vereeniging te denken viel. Fzslps11toch11
55
67
86
kendeziclz,a1sHeerderNederlanden,dezelfdemagttoe,diehj a1sHeervan Spanje
bezat, en debilli
jkeeischen derNederlanderskwamen hem alszooveleaanmatigingen
veor; de eeden, door hem gezworen, schenen hem niets meer t0e dan gezochte vor-

men, welker zin h1
j meende naar welgevallen te ltunnen verldaren. '
Ellte beperking
van zi
jn wil,van onderdanen uitgaande,beschouwdehi
jalsteeenenmaleonvereenigbaarmetzi
jneKoninkli
jke waardigheitl,en elkeheyinnering aan devoorwaarden,door
llem bi
j hetaanvaarden derregering bezworen, alsoproer. Dathj z0u bewilligen in
de vri
je uitoefening der Hervormde godsdienst,ja zelfs die godsdienstin hetalgemeell
slechts dulden, scheen hem een zinnclooze wensch,want de Roomsch-Katholjke godsdienst was vopr hem de hechtste zuildervolstrekte alleenheerschappl
j; lieth1
j éénen
steen aan dat gebouw ontrukken, zeer spoedig zou het tot een puinhoop kunnen ineenstorten. Xet behulp dier Kerk had hi
j Spanje geheelonderhetjukgebragt;dien-

zelfden weg wilde hj ten aanzien derNederlanden volgen. Hi
j,de Riddervan het
Katholicismus, die de Kerk als ware het tot zi
jne uitverkorene had verklaard, zou
het als een eeuwigen smaad hebben beschouwd, zoo hi
j zelfshetminste smetje had
geduld, dathare eer bezwalken ko. De taak zi
jner aardsche loopbaan moesthet
zi
jn, die eer te beschermen en te verdedigen; aan datdoeloflbrde hj tallooze menschenlevensen onnoemeli
jke sommen op;ja,ware hetnood,hi
jzou zi
jn eigen leven
ofzi
jne kroon daarvoorten beste laebben gegeven,wantdeverklaring,))dathi
jliever
in het geheelnietdan over Ketterswilde gebiedeh,was ongetwi
jfeld uithetbinnenste
zi
jns gemoeds opgeweld-'' ))De Nederlanders, tlaarentegen, gingen van een geheel
ander gezigtspuntuit. AlsKoning van Spanje,was rzrxps hun niets meerdandeKoning van Fraltlêrt
jlc ofieder ander uilheemsch Vorst; zi
j ltonden in hem sleclzts zien
den Herlog van Bvaband, den Graaf van Zolland, den Heer van M ecltelen enz., die

al deze waardigheden bj
1 erfenis had verlkregen. Hethad lzem toch vrt
jgestaan, dit
erfdeel van de hand te wi
jzen, zoo de bestanddeelen daarvan hem mishaagden; maar
toen hi
j de erfenis aanvaartlde,nam hi
j haar overzoo alszi
j was. lndien nu zi
jne
voorzaten aan hunne onderdanen in die gewesten regten hadden ingewilligd, welke in

andere Landen werden beschouwd alsden Regentte behooren,kon hi
j diedaarom niet
erven,ofhetden Nederlanders euvelduiden,datzi
j zich aan hun eigendom heclltten.
Op het stuk van godstlienst heerschte een even groot verschil van gevoelen. De Her-

vormden beschouwden zich op verre na nietals Ketters ofwangeloovigen; zi
j immers
geloofden toch, wat cuRxsTcs door zi
jne Apostelen en de Evangeliën ha4 geleerd;
slechtswilden zi
j die leerbevri
jd zien van de verordeningen, door baatzuchtige Priestershaartoegevoegd,en uitde eeredienstmisbruiken weren,li
jnregtstri
jdig methax
zivere beginselen. Ditkop en moesthier evenmin strafbaarschi
jnen als de wensch,
dat de levenswo del van de dienarcn en leeraars der godsdienst rein en hunnerroeping
11 Dr=L. 5 STVK.
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1508- waardig ware. De vervolgingen,waaraan zj,juistom ditgevoelen,van #cgz Ik'
qntder
1576 Regering waren blootgesteld,moesten hun te onregtvaardigervoorkomen,aangezien deRe.

gering toch haar regtnietinhetminstdaardoorzagbelkorten;wantzijweigerdenhaarimmers volstrekt geene gehoorzaamheid, noch het vervullen hunner pligten , en deswege

moest hun als ten hoogste onregtvaardig voorkomen de eisch van den Koning, datzi
j
of hetLand zouden verlaten oftez
-ugkeeren totden schooteener Kerlt, welke zi
j beschouwden a1s in dwaling verlteerende.'' - ))Beide rzLlps en oRakxzz wenschten den
vrede; maar oRw
txzE begeerde een verstandigen en gewaarborgden
in één

woord, eenen vrede, zoo a1s y'
ztlrsdien nimmerkon ofwilde onderteekenen, ten zi
j

hi
jzi
jnen aard teeenenmale had willen verlooclienen (1).''
In weerwil van den vruchteloozen uitslag, lieten de Staten van Ifolland, ter herinnering aan deze vredesonderhandelingen, eenen gedenkpenning vervaardigen. Op de

eene zi
jde is de Hollandsche tuin afgebeeld met den leeuw er in,een zwaard in zi
jn
klaauw houdende,m:tditomschrift; Seïurt
ï
usI?CJJZ//?,pacedubia (de oorlog isveiliterevrede). Op de keerzi
jdestaatde vri
jheidshoed methetonderger dan een onzel
tchrift: Libevtas aurea, cujus moderat
urltabenasrt
zffp,Aktno 1573 (hetiseen gultlen vri
jheid, waarvan hetverstand den teugelvoert)(2). Xaarwasde handeling te
Breda, ))waarop duizenden van menscllen mct zucllten naar den vrede staroogden ,

niet alleenlt
jk te loor, maar tot groote verbittering der gemoederen over en weder,
afgeloopen,,, ongetwt
jfeld heeft zi
j tot hetbewerken der Gentsche bevrediging in het
volgende jaar veel toegebragt. lmmers uit de Bredasche beraadslagingen, in welke
de Staatschen de godsdienst niet op den voorgrond stelden, ja, dit punt zelfs geheel aan de beslissing der Algemeene Statenvergadering wilden overlaten, bleek den

overigen Nederlandsche meer Katholl
jke gewesten, well
te totnog toe den kampstrjd,
als slechts om der godsdienst wille gevoerd , met onverschilliglaeid aanschouwd hadden ,

dat Ilblland, Zeeland en hunne bondgenooten niet alleen of hoofdzalteli
jk om de
nieuwe leer,maar inzonderheid terherstellingderoude voorregten en terverdri
jving
der vreemdelingen de wapenen hadden opgevat; twee punten waarin zi
j hetmethen
eens waren (5).
lnmiddels had de onvermoeid werkzame geest van oaAxzz zich met het uitdenk-en

van nieuwe plannen bezig gehouden, om den Spanjaarden elderswerk te verschaFen,
of afbreuk te doen. Er was reeds in het vorige jaar doorhem en de Staten van
(1)v.convlx-wlEltsnlTzxv,de Tanhtigj.0pr!.D.ll.bl.470--473.
(2)v.METzanw,Hist.d.Nederl.oorl.B.V.bl.109 verso.
(3)IOOF'
r,Nederl.fffsf.B.X.bl.420: v..coltvls-wtsltsnlvzxx,de zkcàff/. 00rl.9.ll.bl.
473,474.
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Ilblland, naar het schi
jnt,overeen invalvan den Prins.van Condd in Picavdib'on-15
15
07
86
derhandeld, om daardoor de Spanjaarden te noodzaken,Ilblland en de qangrenzende

steden teverlalcn (1). Hiervan ltwam echterevenmin a1svan hetontwerp van coloi
en Hertog zAx cwslxlR, om tot datzelfde doel gewapenderhand in het graafschap Wptfrg.pzlt/fl te xallen, hetwelk ohAxzE ondersteunde, die a1s erfgenaam van het huis van
Cltalons, aldaar uitgestrckte goederen bezat en verstandhnuding onderhield. Xede

vruchteloostrachtte de Prins een bondgenootschap tusschen den Koning van Frankrijl;
en de Duitsche Ri
jksvorsten te helpen bevorderen,mitsdeze laatsten daarbi
jbedongen,
datde Koning zich metzi
jne onderdanen bevredigde,door hun vri
jheid vangedsdienst

te veroorlooven (2). Een verbond met oost-Friesland' scheen aanvankeli
jk beter te
zullen slagen. De bevolking van E'?z?#czl, grooteudeels Hervormingsgezind, lzad steeds
den Prins van ooranje veel genegenhei
tlbetoond en menige dienstbewezen, waardoor

zi
j het plan bi
j het Spaansche Hof laac
l opgewekt, zich van lzare stad meester te
maken. REovEsEws had zich in het begin des jaars ter uitvoering hiervan in staat
gesteld en Graaf EozAho van oost-Friesland, welke van hem geheel afhanlkelijlk
was en met de Embder burgeri
j gestadig overhoop lag,daartoe gewonnen. Doch het
plan werd door oRAxzE aan Graaf zAx van oost-Friesland, den broeder van EozAztn,

ontdekt en veri
jdcld. DePrinsen de Staten knoopten,doch zeer in hetgeheim ,met
hem en de stad E mbden onderhandelingen aan over een verbontl, wellts ontwerp
door den Prins was opgesteld, en waarin , onder anderen,bepaaltl werd; ))dat Graaf
zAx, tegen een jaargel
d van acht duizend Karelsguldens, E'??/?#c4 voor oRxxzE
en de Staten zou houden , welke die stad op hunne kosten van bezetting zouden

voorzien, en wien zi
j, even als den Graaf, den eed van getrouwheid zou afleggen. Embden, de Hollanders, de D euwen en de met hen verbondene steden zou-

den één ligcllaam uitmaken, vrienden en bondgenooten zi
jn en elkander tegen alle
vijandeli
jk g- eld bi
jstaan-'' Daar Graaf zAx vreesde, datzi
jn broeder'
reedsmetde
Spaanschen, om hun Embdettover te leveren,in onderhandeling was,zoo raadde hi
j
den Prins en de Staten aan, eene vloot voor die slad te zenden, welke van haar re-

kenschap moest vragen omtrentde hulp,welke zi
j den Spanjaarden had verleend,en
eene verklaring te eischen, op wiens zi
jde zi
j was. En indedaad lietde Prinsden
drie en twintigsten van Bloeimaand door de Staten een besluit nemen, dat ))de Admiraal ten eerste naar het Vlie en voorts naar Em bden zou zeilen ,'' onder voorwendsel

van den handel te beschermen, doch waarschi
jnli
jk, om ziclz van de Oost-Friesche

(1)Supplémentczfz hrchivesdela Jfcf:pn d'orange,p.170- 175.

(2)hrchivesdela Maison d,orange,T.y.p.116.
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1568- honfdstad meester te maken. Hiervan echter is, evenmin als van hct verbond, iets
1576

gekomen (1).
Te midden van deze en zoo vele andere werkzaamheden en teleurstellingen, was de

Prinsvan oranjeop hetaangaan van eenderdehuweljkbedacht.Hl
jhadzich,ofschoon
nietwettig,van zi
jnetweede gemalin,AXwA van Saksen,gescheiden,daarzi
jzichaan
echtbreuk had schuldig gemaakt. Om haarhoogstergerli
jk leven,werd zi
j doorden
KeurvorstAvocsTvs te Dvesden in verzekerde bewaring gehouden,alwaar zi
j den achttienden vanW intermaandVi
jftienhonderdzeven en zeventig isoverleden (2).'sPrinsen
oog was intusschen gevallen op cllAaroTTz deWpt/rlpgl, de schoone en beminneli
jke
dpchter des Herlogs xzoozwzzK van Montpensier, vroeger Abdis van Jouarre, doch in

Vjftienhonderd tweeen zeventig naarbuitschland geweken, waarzi
jopenli
jk deHervormde godsdienstomhelsd had. Driejaren had zi
j zich aan hetHofvandenKeurvprst
van den Paltsopgehoudcn,toen oaAxzs,bi
j mondevan sT.AroEooxns,dcswege.
naar
Ileidelberg gezonden, om hare hand verzocht en die verwierf. ST.Alzllztkoxnz geleidde
de Prinses naar Embden, en van daar met twee oorlogschepen naAr den Briel. Hier

werd de bruid door de gemagtigden der Staten metvele eerbewi
jzingen ontvangen, en
hyar zes duizend gulden ten geschenk aangeboden. Het huwell
jlt werd in die slad
den twaalfden van Zomermaand met stille plegtigheid voltrokken. Den vorigen dag

hadden vi
jf aanzienli
jke Hervormde godsdienstleeraars schrifteli
jk verklaard, ))dat de
Prins hun, Bedienaren van het Goddelt
jlk W oord, bevolen had, de llun voorgelegde
ea in regten beltrachtigde getuigenissen en oorlkonden, betrekk-eli
jk de echtbreuk
van Yrouwe A>AA van Saksen, naauwkcurig te onderzoeken en hem hun gevoe-

len mede te deelen, of hi
j zich als van zi
jnevrouw gescheiden kou beschouwen en
eene nieuwe echtverbindtenis mogt aangaan. Nadat zj de genoemde stukken gelezen, ri
jpeli
jk overwogen, en de geruchten,wellte omtrent de bewuste echtbrellk
sedertbi
jna vierjaren in omloop waren, in aanmerking genomen hadde.;als ook dat
de nabestaanden der Sak-sische Prinses, ofsclzoon sedertdrie jaren van hetfeitonderrigt, zich over de beschuldiging tegen hunne bloedverwante bezwaard noch de aanklagte, bestreden hadden; en eindeli
jk, dewi
jlden Keurvorstvan Saksen,den Landgraaf van Kessen en den overige nabestaanden de nieuwe verloving des Prinsen van

(1)hrnltivesdela Jfcizpn d'orange,T.Y.p.116,159,179. :0a,Ilist.d.Nedevl.oorl.n.
1.B.Ylll.bl.524,617,663.

(2)hrcltives de la Jfcgpn d'orange, T.111.p.XL1V- tl,p.386-399. T.lY.p.LXIV.
T. Y.p. 192- 198, 206, 247, 264,282,303,304,330,336,344,546- 518. Dupplement,

p.65. Hetgedragvan onAwzstegenovcrzl
jnesdluldigegemalin,wordthierdoorten vollcverdedigd cn in hetjuisteDchtgcgteld.
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oranje kenbaar gemaaltt, deze op drie achtereenvolgende 'ondagen in de Kerlt afge-15
15
67
86
kondigd, en na dien ti
jd de voltrekking des huwell
jks nog zeven dagen uitgesteld
was, zonder.dat in dien geheelen tusschentl
jd zich iemand had vertoond, om tegen
llethuweli
jlkop te komen,zoo moesten zi
jverklaren,datmen degepleegdeechtbreulk
niet in twi
jfel kon treltken, waaruitvolgde, datde Prins, naar.Goddeli
jke en menscheli
jke wetten, vri
jheid had, zich meteene andere vrouw te verbinden,en dat zi
j,
welke hi
j zalhuwen, voor God enmenschenzi
jnewettigeechtgenootezi
jnzal-''DeHertog van Mont
penst
'
ev,als i
jverig Katholijk,llad natuurli
jl
t zi
jne toestemming tothethuweli
jk zi
jner dochter meteen Kettergeweigerd; doch men had zich daaroverweinig
bekommerd, dewi
jl hi
j deze dochterjaren achtereen aan haar 1ot had overgelaten, en
de Koning van Frankrk
jk, wiens bewilliging verzochtwas, zich eralthansniettegen
verltlaard had. Het liep aan totVi
jftienhonderd tachtig eer hi
j zich metORAwJE verzoende. Velen hielden deze echtvereeniging voor onstaatltundig. Graaf zAw van Akz-

yctfdrong er op aan, haar, ten minste vooreerst,uit te stellen,dewi
jlzi
j den Keurvorst van Saksen en den tandgraaf van Ilessen, daar nu AxxA's schande, welke
men zoo gaarne verbergen wilt
le, ongetwi
jfeld wereldkundig zou worden, evoelig
moest krenken. Het kan niet ontkend wortlen, dat de Prins hier indedaad een staatklmdigen misslag beging, welke men in een man van zooveel doorzigt en schran-

derheid nietzou verwachthebben.lmmersberoltlkende hi
j zich daardoorveelvi
jaden
in Frankrùlc, maar bovenalin bul
'
tscltlaltd, waar deze zaak voorde Hervormingsgezinden, in hct algemeen , ernstige en nadeelige gevolgen gehad hceft. Xen vraagt
eG ter, ))of dit wel ohAazz, en niet veeleer hun m oet geweten worden, die zich

door eene hoogst onbilli
jke gevoeligheid, of onvertlraagzamen ijverlietcn wegslepen?
Hoe ditzi
j,dithuweli
jk wasvoor den.Prins zelven eene ri
jlke bron van huisseli
jkezegeningen ; de lof tler Prinses zweefde op de lippen van allen, die llaar ltenden, en

oh-uzz laad nimmer reden, zich over eenen stàp te beklagen, welken lli
j,zoo a1s hi
j
zich uitdrultte, ))met een goed geweten voor God en zonder billi
jk verwi
jtvoor de
menschen doen konde (1).',DeRoomschgezinden veroordeelden dithuweli
jk,enmoesten het a1s overspelig en heiligschennend veroordeelen; vooreerst, omdat ANwA van x
% isett nOg l
eefde, en ten tweede, dewi
jlheteene verbreking van den geesteli
jlten staat
en gelofte was(2).Hetspreektvan zelf,datoaAwzzdi
tnietalszoodanig,maarnaar

(1)Arcltives de la Jfcit
çp'ld'orange.T.Y.p.VIll,p.165-167,190-192,201-214,
216- 228,244- 255,257, 299, 300,312, 313. :0R, Ilist. d. Nederl. 00rl. D.1.B.57111.
bl. 644. v.METERSX,llist.d.Nederl. oorl.B.Y.b1. 110.tr PETIT,Cltron.d.#011.T-ll.p.301.
<ZMPAXA,della guevva diFfcn#rc,T.1.p.146. sàxAmo,le guerve diFiandra,p.48.

(2)Apologie van wILLEM l,b1
j :nR,Ilist.d.Ak4crl.Oorl.l).11. hutlt.&tfâà.b1.72. VIGLII
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de nieuwe k-erkleer beschouwde (1). Doch zelfsRoomschgezinden hebben dithuwe1576 l
jl
t
t voor wettig erltend. De HertogvanMontpensierimmerslietdezaakdooreenigevoorname Raadsleden uit het Parlement van Parlj.
s, door eenige Bisschoppen en andere
geleerde mannen onderzoeken, welke verklaarden ,dat ))indien er al eenigegeloftedoor

zi
jne dochterwasa#elegd,zi
jvan regtswege nietig en van geenerwaardewas,omdat
die in hare kindschejaren wasgeschied /
y2).', Onderscheidene Spaanschgezinde Schri
jvers erkennen, dat ORAXJE zi
jne tweede gemalin a1s echtbreeltster verstoten had,en
gcven volstreltt geen de minste aflkeuring over zi
jne verbindtenins met de gewezen
Abdis tekennen, ofschoon zi
jandersnooitin gebreke bli
jven,zi
jn gedrag te gispen,
waardit slechts mogelt
jlt is (5).
'sPrinsen vermaning bj het beschrt
jven der Staten te Dordrecltt, dat de steden,
terwi
jlte Breda overden vrede onderlzandeld werd,tegen de aanslagen'desvi
janzs op
hare boede zouden zi
jn (4),had vooralin Noovd-llblland weerklank-gevonden,waar
de felle vorst, welke om de helft van Louwmaand was ingevallen, den toegang naar

de versterkte plaatsen voor de Spanjaarden, die uit Amsterdam en Ilaarlem dit oord
steeds verontrustten,gemaltkeli
jlt gemaakt had. Xetkennisneming dergewestelt
jkeSta1en,werden, op last van soxov, van Pettelt af langs den llelêevdl
jlc totAlkmaar,
van Allçmaar langs de Sclbermer tot Knollendam en door ,t s/zz
ji-crlppr#,voorts door
de Beemster tot Puvmerend, en van daar door (lc Purmer tot lvonnilêendam alom overroote bi
jten gehakt. Elk dorp moest totdit werk en ter bewalking een bepaald ge-

tal manschappen, naa.
r het getal inwoners berekend, en eene hoeveelheid i
jssleden
en paarden leveren, terwi
jl het landvolk gelast werd, zich te wapenen, om in
ti
jd van nood gereed te zi
jn; onwilligen werden met de zwaarste straFen bedreigd,
llunne huizen zouden in brand gestolten,en zi
j zelve a1s vi
janden desLandsenvanden
Prinsvan oranjebeschouwd worden(5).Ophetberigt,datvi
jftienofzeslienscllepenvan
Amsterdam gezonden waren , om drie duizend lasten koren van de ffzffs#cr derwaarts
over te voeren, werden terstond in het Noorder-Kwartier eenige vaartuigen uitgerust,

Epist. ad. Iloppzftgx, p. 842, 848. Leven ra?? wlslxEx l, D. ll.bl.561 567. :ll-pEl
toux, D.
Vl.b1. 189.

(1)sll-oznolzl
t,D.Vl.bl.189.
(2)wlslz
Ex'sApologie,t.a.p.bl.73.
(3)STnAOA,de Bello #cî#.Lib.111. p. 114. CAMPASA, della guerra di Fiandra, %. 1.p. 146.
kAxanlo,le guerre di Fiandra, p.48. AMELOT DE LA Housswlzl, Mém. Sï.
:/.et Polit.p.460.

(4)Ziehiervoor,b1.432.
(5):0a,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.Vlll.bl.616,617.lloerr,Nederl.ff9/,B.X.bl.421.
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ten einde,zich daarvan meestertemaken ,hetgeen echtermislukte. Xen wapendevoortseen15681576
aantal schepen, om zich tegen de ondernemingen der Amsterdammers veilig te stellen,

en tevens de wateren behoorlz
jk te bewaken; achtdezer bodemsmoesten op de Zuidcrzcc,zeven in ltetVliesen zesbi
jden mond der Eemskruisen. Hoenoodzakeli
jk
dergeli
z'ke voorzorgen waren , bleelt, toen omtrent het einde vau Lentemaand negen

Spaansclze galez
jen van Assendelp op den Schevmer afkwamen en, in weerwil van
den dapperen tegenstand, welken zi
j ontmoetten, hier eenige schepen wegnamen (19.
Niettegenstaande de waltkere soxox door de Staten , tusschen welke en hem ,

naar

hetschi
jnt,het oude misverstand weder was gerezen, in lletuitvoeren zi
jner maatregelen, om deze strooptogten te beteugelen, belemmerd werd, vormde hi
j evenwelhetlkoene plan, Kaarlem aan de Spanjaarden te ontrukken en hen geheeluithct
Noovder-Kwat-tier te verdri
jven. OaAwzz was ten hoogste metditontwerp ingenomen,
en spoorde zelfs de Staten van dat gewesttot lkrachtige medewerlking aan. Xen kwam

overeen, dat soxov het Barndegat zou bezettenyhetwelltde Abord-llollandsche vrl
jbuiters in den W aterlandschen dt
jlt tusschen Zaandam en oostzanen gegraven hadden,
om op het IJ te komen,docl'
lwaarin zi
j door de Amsterdammersdikwerfbeletwerden. De Zuid-llolhnders en Zeeuwen moesten zich van de schan! en sluizen meester

mdkenywelke de Spanjaarden op den Sparendamschen djlk bj hetIluis ter #cr/hadden aangelegd; op deze wl
jze zou Ilaavlem geheelingesloten en den toevoer afgesneden worden. Soxov ging onmiddellt
jk totde uitvoering over,bemagtigde den zevenden van Grasmaand het Barndegat, en wierp er terstond eene schans 0P. Docl
lhi
j
ontving, ondanlts alzi
jn aandringen en alzi
jneklagten,zelfs ondanks al de pogingen
van den Prins ter bevordering der onderneming, evenmin uit Zuid- als Noord-llblland

dtverlangdehulp,en moestwerkeloosblt
jven.
. Dagen nachtwerd zi
jn volk doorden
sterkeren vi
jand,die zich spoedig weder van de vaartop hetIJverzekerd had,in l)eweging gehouden,en toen eindeli
jlt de Spanjaarden metwelvi
jftig vaartuigen en vierduizend man uitZaandam aanrulkten,verlieten devri
jbuitersmethunneschuiten het
Barndegat.De Overste raolxnvlzxx,Bevellzebber van de ald
'aar opgeworpene verschansing, ontving van sowov, welke geen kans zag hem'te ontzetten: bevel, in alle stilte
*

bi
j nacht zi
jn post te verlaten en zoo veelvan hetgeschutalsmogeljk waste bergen. De aftogt geschiedde tameli
jk geregeld, en zoo werd ditbelangrjlk puntweder
Opgegeven en dadeli
jk doorde Spanjaarden bezet, tot grootnadeelvan de tegenoverliggende dorpen W prmcr en Jisp. Bitter beklaagde âich soxov bi
j den Prinsover
de traagheid der Staten , door wçlke zulk eene schoone gelegenheid,om den vt
jandaf-

(1)BoR,Ilist.d.Aelerl.0.orl.P.1.B.JfIlI.bl.617.
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1568- breuk tedoen, verloren wasgegaan; doch zi
jwierpen,a1snaargewoonte,deschuld
1576
op hem (1).
Dz xtEovzsExs had middelerwi
jlhetplan beraamd,eene vaste stelling aan de #JJ.ç,
eene aan den Ilssel, en eene aan de Z:/< in te nemen, om daardoor Ilblland,van de

landzi
en minste# geheel in te sluiten. Er liep tevens een erucht van verbazende
%i
#de t

krt
jgstoerustingen te Amsterdam en'te Antwerpen, en dater eene vlootte Ilarlingen
werd gereed gemaakt, om eene kans over zee op Noord-llblland te wagen, terwi
jl
mzhozs mettwaalf duizend nïan van de landzi
jde er zou indringen. De Prinsvan
oranje verwittigde hiervan de Staten van datgewest, metde vermaning, goed toezigt
te houden en de steden in staat van xerdediging testellen.Deschrik werd verhoogddoor

een berigt,dat de vjantlverstandhouding onderhield meteenige verradersvan binnen,
= een aantal vagebonden in het land had gezonden, om in de steden, en vooral in

dedorpen, brand testichten, terwi
jlde inwonerszich methetverdedigen derschansen bezig hielden. Soxov verzuimde niet, zich op het dreigende gevaar voor te be-

reiden. Ht
j gafin alle steden en dorpen strikte bevelen op.hetwalken en hetseinen,
zoodatmen elkander,bt
jnachtzoo wela1sbi
jdag,dadel
.jltvan debewegingen des
vjands konde onderrigten. De steden werden zoo veclmogell
jk van bezetting,monden oprlogsbehoeften voorzien ,en de huislieden in de opene dorpen tusschen A.llvmadr,
ffpprzl, Enkltuizen en Medem blilc gewapentl en onder vaandels gebragt. De schouten
.

kregen bovendien bevel,op een bepaalden dagalle verdaclltepersonen opteligten(2).
Deze maatregelen waren volstrekt niet overtollig, daar HlEhoEs spoedig met zes
duizend man voetvolk en zeven honderd ruiters, uit Utrecltt en Amsterdam aan den

sparendamschen dl
jk bi
jeengebragt, in de Beverwkjk verscheen. Vandaar getogen
tot Sc/lpprl, liet ht
j hier het voetvollt rusten en trok met eene bende ruitersnaar
den Slaper, doch de schans wel bewaakt vindende, lkeerde hi
j, na met plundercn en blalken ginds en elders zl
jn moed gekoeld te hebben,naar t1e Bevertvi
jk
terug (5). Intusschen 5YaroI1, naar den VegeYen last, doer de schouten in het Spprder-lcwartic een twintigtal verdachte.personen, alle uit de heffe des volks,gevat,die

welbelkenden,zich aan onderschèidene misdri
jven,maar nietaan landverraadofbrandstichting schuldig gemaalkt te hebben. De waW zame, maar gestrenge soxox stelde,

(1):0n,Ilist.d.Nednrl.00rl.D.1.B.Vll1.bl.617-620.HOOFT,'
Nederl.ff9f.B.X.bl.421,
422. u slvs,Chron.v.flbpro;,bl.436. SOyTEBOOM,Saanl.Arcadia,b1.505- 510.

(2):0R,Ilist.#:Nederl.oorl.D.1.B.VIIl.bl.620 623. vlLlrs,chron.p.Iloorn,bl.437.
SOXTEBOOM ,Saanl.'
Wrcc#fc,bl. 510- 512.

(3)MssoocE, Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.Xl
6V.p.295verso. clsfpAxAjdellaguerradi.Fiandra,
T.1.p.116.noa,Iligt.d.Ac#erl. oorl.9:1.B.YllI.bl.633.nQOI
?T,Nederl.ffï:f.BtX.bl422.
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om hen scherper te onderzoeken,eene bi
jzondere regtbank aan,welke hare taak met15
681576
zulk eene wreedheid uitvoerde, dat zi
j eerlang, even a1s ALr.
&'sRaad van Beroerte,
.

den naam van Bloedraad verkreeg. De leden dezer vierschaar waren : zxx vAw vou ss'
r, Schout van Alkmaar,Xr. zoosT urllclsLooT, Schoutvan ffpprl, w xlzrzx xA&R-

'
rEwszoox XAL:-,Baljuw van W atevland enZeevang,enwILLEM vAwzowxzxsEao,Bal
juw
van Brederode en Bergen.Later kwamen er nog bi
j Jonkh.wxLyuEx vAx Roow,'Schout
van Nieuwdorp , en w xu Ex Mos'
rtxp, die echter weinig werden gebruikt; minder nog
was dit het geval me@ztx vAx roREEs'
r, in wiens plaats deProvoost-Geweldige,MlclllEx-

vymxzaTzluEx,werdaangesteld.Aaavankeli
jkhielddezeregtbankzittinginAlknlaar,daarna
op het huis te Schagen, waar men te ongestoorder de beschuldigden ondervragen en

pjnigenlton,wellklaatsteinzonderheidonderhetgemeenvanAlkmaargrootgemorverwekt
had. Eerst werd den gevangenen afgevraagd, wellte huisliedenzi
jindenomtrek kenden?
en alszi
jeenigen noemden,diehun nu en dan aalmoezen gegeven hadden,wildemen
weten,ofdeze hen niet totbrandstichten hadden omgekocht. Zelfs werd hun de vri
jheid beloofd, als zi
j ditbekenden; en zelter was er niets meer noodig, om hen aan
te sporen, ten einde lijfsbehoud te verwerven, de namen van versclzeidene welgestelde huislieden OP te geven. Eenen, well
ke dit volstrekteli
jk weigerde,werd door
de hevigste martelingen zulk eene beltentenis ten halze uitgewrongen. Hi
j en eenige
zg
--ner makkers,wien het niet,zoo als sommigen van hen, gelultte den kerlter te ontl. Zi
Snappenj werden, in weerwil derbelofte, levend ten vure gedoemt
j verklaarden
echter eenparig,tot hunnen laatsten snik, dat de huislieden ,door hen betigt. onschuldig waren, zoo a1s naderhand uit de geregteli
jkegetuigenissenvandegeesteli
jken,welke
hen ten dood voorbereidden, van onderscheidene omstanders,van tIegeregtsdienaar!, en
van den scherpregter zelven geblelken is. Niettemin werden de aangeklaagde huislieden gevat, van welke zAKol of Itoppz xohlEuszoox,Zi
J*l1 ZO0l1 NAM ING Van W ogltMm ,
en PIETER lAxwzxoszoox van Bennenbroek de vnornaamsten waren,alledrieRoomschge-

zind en daarom bi
j velen te meer verdacht. Xen verge nietvan onshetwalgeli
jk'e
verhaal van de onmenschel
i
jke,ja,beestaclltigefolteringen in hetwerkgesteld,om hen
tot bekentenis te dwingen en waaraan men schier geloof zou ontzeggen , indien zi
j
niet door onwraalkbare getuigen bevestigd werden. KoppE KohxELlszoow, afgemarteld, viel dood koor de voeten der regters, welke, hiermede eenigzins verlegen, het
gerucht verspreidden, ))dat de duivel hem den hals gebroken had.'' Zi
jn zoon >Aw-

wxxo, vermand door de afgri
jsseli
jkste pi
jnigingen, welke menscheli
jke bposheid kan
uitdenken, en bekoord door de belofte op behoud van li
jfen goed,bekende alles,
wat men verlanl e, doch Werd evenwelveroordeeld,om hethartuithet li
jfgerllkt
en gevierendeeld te worden, welk vonnis te Iloorn, ofschoon m et weêrzin der stede-

li
jke regering, is ten uitvoer gelegd. In zi
jn uiterste, hoewelmen hem beschonken
gemaakthad, herriep ht
j luide zi
jnebekentenisen betuigdezi
jne onschuld. Xen ver11 DEEL. 5 STrK.
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568- hadt,dat ht
j den PredikantJVRRI&A> ofJowAsEpzszoox,wellte hem naardestrafplaatg
576
.
verzelde,doch gedurig in de rede vielen verhinderde,datht
j doorhetvolk verstaan
werd,binnen drie dagen voorGodsregterstoeldaagde,hetgeen opdienGeesteli
jkezulk
een indnlltmaakte,dathi
jwerkeli
jk binnen ofkortnaden bepaalden ti
jdoverleed.PIETER xAwwxxoszoow bezweek insgeljlts eindeli
jk voor de hevige, tmgehoorde martelingen. Niet alleen bekende hi
j zelfschuld,maar noemde een aantallieden,waao
onder 0ok Regeringsleden, ja, zelfs geheele gemeenten, als deelachtig aan hetverraad. Zulk eene verklaring maakte de zaalt ten uiterste netelig, want er kwam op

die mjze geen einde aan het pi
jnigen en straFen. DeRegering van ffpprzl, welke
van dezen geheelen handel een afkeer llad, weigerde haren burger zA> zEaozlszoow,

een der beschuldigden, uit te leveren en eischte, dat hi
j binnen hare stat
l zou
verhoord worden. Doch daar soxov ernstig op de uitlevering bleef aandringen , eIl

de Staten van het Noorder-h-wartt
kr dreigden$ een of tweevaandelskri
jgsvolk meer
in ffppzw te werpen , zoo de Overlzeid in haar verzet volhardde, wed z.
&w zzhoExszoox

het slot te Schagen gevoerd. Hier onderging hi
j viermaalde pi
jniging in afweze
igheitl der Hoornsche gemagtigden, hetgeen met de overeenkomst in stri
jd was en
naar.

derhalve aanleiding gaf tot een hevigen twisttusschen hen en de regters. De Hoorn-

schen, ofschoon soxov zich lietontvallen, dathi
j.llenzelven aan hetterraad schuldig
hield, wendden zich met een smeekschrift, op naam van ztx zERoExszoox, tot den

Prins van oranje, welke daarop verbood, het onderzoelk voort te zetten tenzi
j in
tegenwoordigheid van twee gelastigden, welke hi
j zou overzenden. Soxov evenwel beval de regters, met het inmiddels gestaalkte regtsgeding voort te gaan; doch

zi
j waagden het niet, 'sPrinsen verbod te overtreden. OA.
&XJE lton ondertusschen
niet zoo spoedig mannen vinden, welke deze hateli
jke taak op zich wilden nemen; en
even weinig slaagde soxox er in, de plaats van xosTARp, welke Ontvanger der geesle-

ltjke goederen in dien oord geworden was,door een ander tedoenvervangen;Xr.Jowp
vxx oroyrxBARwEv>rI.
n, desti
jds Advoltaat ten Hove van Ilolland, dien lli
j,onder anderen, daartoe aanzoclzt, wees het ronduit van de hand. Dit deed het werk haperen.

Eerlang werden zj,die in Alkmoar gevanger,zaten,gcslaakt;doch in Scltagen bleven
er vier in hechtenis tot na de Gentsche bevrediging. Onder hen waren ztx zERoxwszoow en PIETER wA.
wwzwtiszoox, die men toen, uit kracht der vredesvoorwaarden, op

vri
je voeten wilde stellen, maar zi
j begeerden regt. De Staten van Ilblland gelastten
hierop, hen'onder handtasting te ontslaan; doch sowov sloeg dit bevel in den wind ,

bewerende, dat zi
j overeenkomstig den vrede moesten uitgaan. De Prins beval de
zaak aan het Hof, op welks last de Pr
ocureur-Generaal zich naar Scltagen begaf,
*

den kerker lietopenslaan,,en de gevangenen metzich naar Delp voerde. Hier werd
sxsovm zwwszoow, een van hen, welke de kosten der regtspleging nietkonde bestri
jden, in gevolge der vredespunten geslaakt. De drie ovcrigen echter werden (leor het
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Hof,met'sPrinsen gOeddunken, onderhandtasting losgelaten. Zi
jdrongen nu aan op15
16
58
76
herstel van eer, en daagden soxov, de Regters, den Procureur-Generaal en elk , die
iets op hen had aan te merken , voor het Hof.- Doch soxov wist de zaak te stuiten ;
en de geslaakten, welke zooveel geleden hadden, moesten zich eindeli
jk ,te vreden
stellen, daar Zk
J*toch in zulk een ti
jd van onrust en spanning bezwaarli
jk hun doel

zouden bereiken, en zi
jnu ook,totverdedisng '
van hun goeden naam ,zich genoej
gekweten hadden (1).Zoodanig wasdeafoop dezergruweli
jkeregtspleging,oflieverj
onmenscheljke vervolging,wellte eene schandvlek op den naam der Regter: en vansoxov geworpen heeft. Bezwaarli
jk kunnen wi
j,na hetuitvoerig verhaaldaarvan bi
jden
opregten Boltgewikten gewogen te hebbe:,onsmethet gevoelen van een laterSchri
jververeenigen, dat het eene groote onbilli
jkheid is, ))de verantwoordeli
jkheid dezer
zaak op hethoofd van soxov teladen.'' Gaarne echterstèmmen wi
jmethem in,dat
men niet zoo ver moet gaan, om deswege zelfs de groote en onvergolden diensten van

dezen Bewindsman, welke een der grondleggers en krachtigstè verdedigersvan de Ne-

derlandsche vrt
jheid geweest is,te miskennen. W 1
j gelooven zelfsmethem ,datsowov
zich aan onvergeefli
jk pligtverzuim zou hebben schuldig gemaakt,.
indien hi
j nagehten
had,de zaak tegen de beschuldigden behoorli
jk te vervolgep in een oogenblik van het
dringenstgevaarvoor het gewestr
aan zi
jne zorg toevertrouwd,en nadateen dermeest.
N

verdachte personen, zekere X'IETER vkx ozR HoEv te ffpùrp, zich weggemaakt hatl
zoodra men van verraad begon temompelen, zonder datm en ooit iets verder van hem
*

vernomen hqeft (2). Xaar niet minder is hetwaar,,dat))deonmenscbeli
jke wreedheid in het pi
jnigen en straFen van lieden, in welke men geen schuld altoos gévonden had,met geene redenen van staatteverschoonen is (5).'? Te onregte wordt
/

d

beweerd, dat de handelingen der gewetenloze Regters en het martelen der aange-

klaagden niet aan soxo'
r kunnen geweten worden (é). Hetblt
jkttoch, dathi
jvan
alles naauwkeurig onderrigtwerd,en in stedevan zi
jne afkeuring overzulk eene afmhuweli
jke regtspleging te toonen, een allerwreedst doodvonnis over demishadelde
beschuldigden uitsprak (5). Aan tevoeren,))datmen bi
j debeoordeeling dezerzaak,
den ti
jd niet uithet oog moet verliezen,die vrl
j watruweren mindernaauwgezet
was dan de onze in de bellandeling van.beschuldigden en misdadigers,vooral te midden

(1):0R,Ilist.d.Nederl. oprl.D.1.B.Vlll.bl.624-641. IIOOFT,Nederl.#idl.B.X.bl.
422< 29. Pzas,ontstelde Zcafo ,bl.295- 298. vEslus,cltron.t?.Ilborn,bl.438- 441.

(2)sEzs00,Noord-llolland en deFppr#-ffpllcn#cr:,b1.223-225.
(3)wAG:SAA:,D.V,lI.bl
,.61.
(4)irEsoo,Noord-llèllaltd en,
de,
Fppr#-#pllcnor:,,
b1.2
,24.
(5)50R,Ilist.d.Nedevl.0prl.D.1.B.YlII.b1.627,* ,630,640.
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15
16
57
86 van het woeden van een oorlog,ter wederzt
jle gevoerd metalde gruwelen aan die
dagen eigen (1),'' zou ook terverontschuldiging van ALBA en zjn Bloedraatlstreklten.
Het schenden of verloochenen van de menscheli
jkheid kan niet, onderwelke omstantligheden ook,verontschuldigd,veelminder gebilli
jkt worden.
Intusschen was HlEltozs, nadat ht
j zich veertien dagen in de Wcrertt'
tj/shad opge,
houden, met zeven duizend man voetvolk,vier kornetten ruiters,en vijftien stukken
7 v. geschut pl:tseling naar Utrecltt getrokken. Xen heeft in dezen aftogt iets onverklaarZomer-b
vonden

maand aars ge
,en dien alshetgevolg van mislukte verwachtingen beschouwd (2). Al
1575 het raadselachtige dezer zaak verdwi
jnt echter, daar de togt der Spanjaarden naar
Noord-llblland slechts ten doel had, ))den oproerlingen,'' gcli
jk xEwoozz
k zegt,
))schrik aan tejagen en hen in-den waan te brengen,datmen hetop eenige plaatsen
van dat gewest gemunthad, opdat zi
j hunne bezcttingen uitZuid-llblland terugtroklken,om Watevlandteversterken (5).', Hetplan van lllzRozswas,Wtfrczltebemagtigen, van waar uit de Hollanders het omliggende land in gedurige onrust hielden, den

Spanjaarden veel nadeeltoebragten, en hun den toegang uit Gelderland naar Ilblland
belemmerden. Het stadje, niet meer dan elf honderd schreden in omtrek,had een
kasteel door drie diepe grachten omringd en met vier torens voorzien; voortsvrj
sterke muren met eene gracht er om , doch slechts eene bezetting van vier vaandels

voetvolk onder bevelvan voozxzsAwo, door wie: hetplaatsje den Spanjaarden metlist
afhandig gemaakt was. HlERozs verscheen er voor metzi
jne gansche kri
jgsmagtden
negentienden van Zomermaand. Hi
j liet terstond de loopgraven openen,hetgeen de
belegerden te vergeefsdoor hun geschut poogden tebeletten,voortsbatteri
jenopwerpen,
*

de stad opeischen en, na een weigerend arltwoord.meer dan een geheelen dag hevig
beschieten. Toen werd'er storm geloopen en de veste,daar de bezetting naar het kasteel geweken was, ongellinderd ingenomen, geplunderd,in brand gestoken, en de be-

volking over de kling gejaagd. Zonder een schotaftewachten,gafvooExustxohetkasteelbj verdrag over,daarzi
jnesoldaten weigerden te vechten en zelfsdreigden, lzem
uitte leveren, zoo hi
j aan weêrstand dacht; oolt ontbrak hethem aan leeftogt, om
daaraan te denken. Uitdien hoofde werd ht
j, door de Staten van Ilblland ter verantwoordiug geroepen, door den Prins van oranje, na hethooren zi
jner verdediging, op
vri
je voeten gesteld. Xethetkasteelvielerfden vi
jand vier en twintig stultken geschut
(1)sEEs00,Noord-Hollanà e1tdeSppr#-ffpl/cxf
/cr,
ç,b1.224,225.
(2)nEEsoo,Noord-Hollanden deAppry-zfpllcntfcr.
ç,bl.223 (1).
(3)Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.XlV.p.295 verso. Verg/.CAMPASA,della guerra diFiandra,T.
1.p.146. Blrwl'
lvoGslo,Nederl.#9f.bl.223. Bolt,Ilid.d.Nederl. 0orl.D.1.B.V11l.b1.643.
Glzslrs,oorspr.d.Nederl.Ber.b1.532.
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en een aanzienli
jke voorraad krggsbehoeften in handen.Debezetting wasermetstille11
55
67
86
trom,zonderwapensen vaandelsuitgetrokken (1).
Om denzelfden ti
jd gelukte xoxnaAlow een.aanslag op de schansenvan de Klundert,
de F%jnaavd,en de Av#c4/lfJaan hetIlollandsclte biep. Door eenige Spaanschgezinde
ingezetenen van degelegenheid desoordsonderrigt,trokhi
jmetduizendW alenvan zl
jne
e
l
k
s
o
l
daa
t
met
e
en
kl
e
i
nen
z
ak
bus
kr
ui
d
en
afdeeling en twee vaandels Spanjaarden,
levensmiddplen voor twee dagen om den hals en de Wapenen in de hand, van den

dt
jk bi
j laag water doorden arm der zee naarhet eilandje Fqnaard en kwam er,met
verlies van slechts tien,of elf man, aan. Der Staten schepen, die aldaar post gevat

hadden,onverwachtsdoorhetvi
jandeli
jk geweervuurbegroet,namen overhaastdevlugt
en de schansen gaven zich OVer,die door MowphAooy bezet werden, welke daarop naar
#
Braband terugkeerde. Hetgemi
s dezerschansen wasvoorde Hollanderszeerbelangri
jk,

daardeSpanjaarden nu de vaartvan en naarZeeland belemmeren ltonden (Q).
Xiddelerwi
jl had l)z Rzf
?vzszxs, bi
j een open gescllrift, alle gemeenschap met de
Hollanders ten strengste verboden, en tevens den Heer van Ilierges in staatgesteld,den
kri
jg metmeernadruk voortte zetten. Hetleger van dien Bevelhebber was door eene H1o5v
oim..
jftien vaandels Luiksche 1575
versterlting van eenige vaandels Duitschersen W alen, nevensvi
t
ot
t
i
e
ndui
z
e
nd
ma
n
vo
et
vo
l
k
e
n
vi
er
ho
nde
r
d
r
ui
ters aangegroeid. Een
mi
l-ngravers,
edeelte er van, onder den broeder van ul>
rlttty;s, welke door zi
jn huweli
jk den
titel van Graaf van M egen voerde, trok naar Boznm el; het tweede, onder uzzztoEs
zelven , naar W eudrichem ; en het dcrde naar Scltoonhoven. De Prins van oralt
je

meende, dat het eigenli
jk op Gouda gemtlnt was; hi
j vermaande alzoo (lie stad t0t
waaltzaamheid en beloofde, haar nog twee vaandels voetvolk te zenden. Eensklaps

echter trolt HlElto>:s zi
jn volk bi
jeen en berende oudewater, hetwelk ten eenen-ll1o9oiv.
m.
male op eene belegering onvoorbereid was. Het stadje, op een di
jlt gebouwd,lzad
goede muren met torens wel bezet, diepe, breede grachten vol water, en was
door moerassige gronden omringd, doch telde thans niet meer dan zeven honderd

(1)l
qEsoocE,Hist.d.1.g.d.Fl.Liv.X1Y.p.295- 297.
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l
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i
v.
l
Y.
T* I* P. 146.
zpl
cl. Brab. T. 111. P. 223. :0R, Ilist.d.Nederl.oprl.9.1.B.V1lI.b1.
P* 190. IIAnAEPS, A'
643,644. v.XETEnEX,Hist.d.Ae#cr!.oorl.B.V.bl.110. IIOOFT,Nederl.ffidf.B.X.b1.431,
432. clzslrs, oorspr.d.Nederl.Wcr.bl.532.
.

(2)xExpocE,Ilist.d.1.g.d.Ff.Liv.XlV.p.297,298. cA>lpAsA,della pf6rrc diFialtdra,

T.1.p.146,147. cllApprys,Ilist.Geh.d.1.g.d.Fl.p.190,191. n0R,Ilist.d.Nederl.oorl.
D. 1.B.VlIl. b1.644. v.xnTgnsx,#9f-#.Nederl.0orl.B.V.b1.110. n00Fr,Ad#er3.Ilist.
B.X.bl.432.
'
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1568- weerbare mannen, de bezetting van drie honderd vi
jftig man, zoo Duitschers,Fran1576 schen, a1s Schotten, medegerekend, dewt
jl er het vorige jaar de pest ongeveer
drie duizend menschen had weggesleept. Hetbljktnietduideljk, wie erhetkri
jgsbevel voerde; eenigen noemen den Franschen Hopman sAxw'
rz XARIE, een bekwaam

Overste, die in Kaavlem , tjdens de belegering,gediend had; anderen den Ditscher
HAws xvwrzh den jpzlgc,een stoutman, maar beter soldaat dan aa voerder. De Prins
had de inwoners geraden, de sluis aan den Ih sel, digt onder de stad naar den

kant van Mentfeert gelegen, te openen en hetland onder waterte zetten;doch die
mad was niet opgevolgd, ôm den hooibouw niet te verliezen. HzsRoEs nam terstond
de schans in, welke deze sluis dekte, doch door de bezetting verlaten was;en hj
werd geheel*meester van den Ilssel, toen Hopman w ILLEMKZS vAwAxozazy, eenDuit#

scher, het blokhuis op den di
jk naar Gouda lafhartig geruimd had. Nu wierp hj
verscheidene schansen op, stopte den Ilssel, en sneed oudewater allen toevoer ,. ln

den beginne deden de belegerden eenige uitvallen, doch staakten die weldra,dewi
jlde
bezetting er te zeerdoor gedund werd. Daarentegen arbeidden zi
j dag ennacht,om de
vestingwerken in staattebrengen, den bestormerskrachtigen weêrstand tebieden, groeven
de straten op, om de keisteenen totwerpgeweertebezigen ,haalden verscheidenewoningen omver,die hun in den weg stonden,en stutten denondermi
jndenkerktoren, opdat

hi
j,beschoten wordende,binnen de stad en nietnaar buiten in de grachtmogtvallen.
Op aandrang der Hoplieden, werden de beeldèn der Heiligen naar de muren gesleept,

om de Spanjaarden te tergen, en tevensde belegerden tot.dappere verdediging aan te
sporen,daarzl
tj,indien devl
jand destad bemagtigde,om dezespotterni
jgeene genade
te wachten hadden.Hlnxozs,beducht dat de Prins, welke zich in Gouda bevond, llem
met opvloed van water of anderzins tot opbreken van het beleg mogt noodzaken ,

trachtte petallen spoed zi
jn doelte bereiken. lIj liettwee stukken geschuttegenover
den toren plaatsen, om van daarde muskeltiersteverdri
jven, welke onder zi
jn volk
veelschade aanrigtten;voo/stwee batteri
jen opwerpen,eenevandrieentwintigstukken
e
n
e
e
ne
v
a
n
v
i
j
f stultken op dien naar #pzl//pprf- Den zesop den djk bi
j de galg,
den van Oogstmaand eischte hi
j de statlop,onderbelofte,datdebezetting,doch zonder
wapexn en vaandels, ongehinderd zou vertrekken. Om ti
jd tewinnen,in de hxp
dat middelerwjl de di
jken met gunstigen uitslag zouden doorgestoken worden, antwoordden de belegerden heuscheli
jk,datzj de stad voor den Koning,onderden Prins
vàn ovanje, bewaarden, en drie dagen ti
jds nevens vri
jgeleide verzochten, om zich
met dezen te beraden. HzEhozs gunde hun slechts twee uren bcdenkens. Dnnr zi
j
meenden,dat hi
j tottweeuren na den middag bedoelde,werden zj verrast, toen men,
na verloop van den eerstgenoemden ti
jd, hetgeschut ppende, datvan desvoormiddags'
tien uren tot laat in de: 'avond èver de zestien honderd kogels slaakte. Een van de
bezetting, in buFelsleder gekleed en met een hellebaard in de hand, vertoond: zich on-
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verschrokkenop debresen keerde,nadathjdienaauwlteurighadopgenomen,ongekwetst15
16
58
76
naar binnen in spi
jt van ontelbare kogels. Debelegerdcn bezigden den nachttothet
stoppen der breuke, maar al die arbeid werd dçn volgenden dag vernietigd, toen het
scM eten m et vernieuwde heviglleid hervat werd. ln den namiddag liet HIERGES storm 7 M.
ooest-

loopen, doch ontmoette meer tegenstand dan hi
jvan zulk een klein getalvertledigersm15/'
and
75
verwachthad. ))Kri
lgsvolk, burgers, vrouwen,jongens, allen kweten zich dapper in
.

aan, in schieten, in werpen en aandragen van allerlei behulp. W aar het
staan , in sl
de aanvallers te kwaatl kregen ,daar weken de vermoeiden en andcren traden in hunne
plaats, hetgeen ecbter de belegerden, uithoofde van hun gering getal, niet gebeuren

mogt,'' zoodat zj dan ook, na
, een allerhardnekkigst gcvechtvan anderhalfuur,voor
de overmagtmoesten zwichten.Hetgeheelevi
jandeli
jkelegerdrongnaarbinnen,ennuging
't OP een moorden, zonder onderscheid van kunne,rang ofleeftjd. De Sp=jaarden

regen jonge kinderen aan spiesen en lieten hen daaraan spartelen. B1
j ongeluk of uit
moedwil ontstond brand,welke de gansche stad,uitgezonderd de kerlt, het klooster en
eenige weinige huizen, vernielde. De Nederduitsche Predikant zu zAwszoox , vroeger
Pastoor teNieuw-Lekkerland,welke op een losgel
d van vi
jfhonderdgulden gesteld was,

werd iettemin opgelmngen,nadatmen zi
jnen zoon voorzi
jneoogenlladomgebragt(1).
Ds x.&.CrEILLERIE,Predikerbi
j de W aalsche bezetting, gafzich vooreensoldaatuit,en
kwam uitdien hoofdevoor honderdkroonenvri
j.DeBaljuw derstad,OERRITvtxxaAAlzzs'
rux,sloeg eenigebeddedekensom hetli
jf,alsofhi
jdiebuitgemaakthad,enmengdezich
onder 'svi
jandsvolk,t0thi
jzi
jnelkanswaarnam en,doch nietzondergrootlevensgevaar,naar Gouda ontsnapte. Twintig burgers, welke overgebleven en gevangen genomen

waren,bragtmen in koelen bloede om hetleven,daarzi
jhetgeëischtezwarelosgeldniet
konden voldoen. Vrouwen en meisjeswerden elk voordrie ofvier ri
jksdaaldcrs, sommigè zelfs voor eenige realen, door de Spanjaarden verkocht. In hetbestormen waren
ongeveerhonderd van debelegeraarsgesneuveld en even zooveelgekwetst (2).

(1)))Eetisopmerkeli
jk,''zegtwz
tcExAwR,9.V1l.b1.64,3
1datzi
jn ligchaam ,nazestienmaanden gehangcn te hebben , n0g z0o vo1 en blank gevonden werd , zelfs de oogen zoo ongèkwetst

en hetaangezigtzoo weinil ingevallen,alsofhi
j slechts vier dagen deod geweestware. Ditis
dx r een Burgemeester van Gouda, die er, nevens verscheidene anderen, ooggctuige van was geweest, naderhand ter dagvaart van Ilblland verhaald, ea in het register der staatabesluitep opgclekend gewordcn-''

(2)Arcltives de la Jflï:pzl #'Orange,T.V.p.267,279. MssnocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.
XIV.p. 298- 302. CAMPAXA,della g'
ucrrc di Fiandra,%.1.p.147- 149. :EITIVOGLIO,Nederl.
Hist.b1.223,224. I,E PE
TIT,chron.d.#pl/.T.lI.Liv.XI
.p.301--304. cllAppuys,Ilist. G:p.
#
'
d. 1. g.d.Fl. Liv. lV. p. 191, 192. :0n,Hist.d.Nederl.oorl.9.1.B.VllI.bl.644- 646.
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Hoewelde Prinsvan ovanje in onzekerheid zweefde, op welke plaatsIIIERGESthans
zi
jneaandachtzou vestigen,ontving hi
j echter van zi
jneverspiederszoodanige inlichtingen, dat hi
j ten minste eenige maatregelen van voorzorg nemen konde. Hi
jzond
den bevelhebber van W pcrtfc?l, Jonkh. RoELop vAx STAKEwBROEK ,versterkillg van man-

schappen en vermaande hem op zi
jne hoedetezi
jn. DerRegering van Scltoonltoven
werd de zorg opgedragen, den di
jlk door te steken, om llet omliggende land on4er
watertezetten,hetgeen echter,naarmen wil,voornameli
jk eenderBurgemeestersverhinderde,die zi
jn koren,lzetwelk te veldestond,zochttesparen,zoodatookhiereigen12v.baat,evena1steoudewater,hetalgemeenewelzi
jndeedachterstaan.Onverwaclztsverscheen
O%stma
and uxzRozsvoorde stad,daar het gerucht verspreid was, dathi
j eenaanslagop Goudavoor
1575 had. Oztkxzz zond dadelt
jk, onder den KolonelLA GARPE,vi
jfschepen metvolk en
/

voorraad de .
Lc/; op tot onderstand der belegerden. Vier er van sloegen zich door de

Spanjaarden heen,vernielden hunne schipbrug,en geraakten binnen;hetvi
jfdewasmeI
dertig man gezonken. LA oAanz werd a1s Bevelhebber,van wege den Prins, in destad
ontvangen , welker bezetting uit zevenhonderd man bestond. Hi
j gaf onmiddelli
jk las!,
de zwakste plaatsen te versterlken, doch vond weinig steun bi
jdeburgers,die,deelsuit

genegenheid voor den Koning,deels uitvreesvoorhetlotvan oudewater,weinigi
jver
voor de zaak der vri
jlleid betoonden. lnmit
ldelshad ohtwzzdeRegering van Gouda
aangeschreven,zooveel water door de sluis te laten a1smogeli
jk was, en hi
j zelfliet
verscheidene kaden doorsteken, waardoor de vloed toenam. Daar echter eenige glippers nlExtozs verzelterden , dat llet water binnen veertien dagen niet zoo lloog zou

sti
jgen,dat lzetderbelegerihghinderli
jk konde zi
jn,en zj hem tevensdebestemiddelen aan de hand gaven, om het af teleiden, en degeschiktsteplaatsen aanwezen ,om

hetgeschutte planten, liet hi
j de loopgraven openen en batteri
jen opwerpen. Toen
eischte hi
j de stad op door een trompetter, welke van de schildwachtten antwoord
kreeg, ))dat de Bevelhebber zich te slapen gelegd en verboden had, hem te weltken-''
Nu werd de veste uit zes en twintig vuurmonden den geheelen dag hevig beschoten,

en eenebresvan driehonderd schreden wi
jdtein den muurgemaakt. Desnachtsliet
ulsltozs de gracht en de breuke verkennen, om denvolgenden dagstorm teloopen.Doch
X,
A GARSZ,vien het anders aan geen moed ontbrak, trad, naoverlegmetdenKri
jgsraad,
s
t
o
f
f
e
n
vo
o
r
hande
n
war
en
,
o
m
de
br
es
t
e
s
t
o
ppen
, en
in onderhandeling,dewi
jlergeene

de burgertjbovendien daartoe ook geringe genegenheid betoonde,ja,hem zelfstegenwerkte. Hi
jgafderhalve Scltoonltoven overbi
jverdrag,en trok afmetvliegendevaandels, geweer en pakkaadje. De Prins,hiervan verwittigd,zond van de twee vaandels
v.xczEnEx,Hist.d.Ae#e?-!. oorl.B.v.bl.110. HOOFT,Nederl.#9f.B.X-bl,432- 435,prss,
ontst.Leeuw ,bl.300.'Guslvs; oprer.d.Nederl.Bev.bl.533- 536.
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8knjgsvolk, welke hi
j totversterkingvan de bezetting dier stad nog bestemd had, het156
1576
eene naar W pcrtlczl, het andere naar Gouda, die nu, naar het scheen, den eersten

jlten en kaden doorsteken,
aanstootzouden li
jden;ook liethi
j op nieuw verscheidene di
en ontbood tevenseenigekri
jgsbenden van sowox (1).
Na llet bezetten van Schoonltoven, bemagtigde Hxzl
tti>:s eene schans bi
j Krimpen,
waar twee honderd man in lag, en eene andere daar tegenover bi
j Papendrecltt,
beide door de bezetting verlaten, zoodat hi
j nu genoegzaam meester was van dett
Ilssel, de fc/c en dejlerwe. Van hieruitkon hi
j ligtelt
jk in den Zwi
jndrechtschentwtlgrtfen naardebt
jliggende eilanden komen,alsdan bordreclttinsluiten,en bi
jsterlt
js zelfs een aanslag op Geerlruidenberg, Gprfzlc/lcm en Bommel wagen. De Prins
.

zond l rllalve in allen spoed drie honderd ruiters en acht vaandels voetvolk naar

Zwl
jndrecltt, en haalde de Staten over, om den di
jk van den Alblasserwaard, boven
de kleine schans en den di
jk in denKqimpenerwaard,te laten doorgraven;men meent
echter, dat de last hiertoe te laat gegeven en niet uitgevoerd i
s. De di
jk in den Bieo
pe
ni
ng
e
e
n
s
t
e
r
k
bl
okhui
s opgeworderwaard werd nogtans doorgestoken, en bi
j de
m n. Xiddelerwi
jlhad ulyrltttzs zich, op lastvan I)E aEouzsExs, naar Utreclttbegeven

en een gedeelte zi
jner krl
jgsmagtnaarBraband gezonden. DeGraafvan Megen trolk
met de achtergeblevene benden voor de stad W pcr#cl, welke door 'sPrinsen voorzorg 8 v.
i

Herfst-

n staat van verdediging gebragt was, terwi
jl hetomliggende land onder water gezetmaand
werd llj besloot alzoo haar doorhonger te dwingen, en legde zeven schansen aan, 1575
om allen toevoeraftesni
jden (;).
.

Sinds het verlies van Middelburg en Arnemuiden had den Landvoogd niets naders
aan het hart gelegen, dan Zeeland weder aan zich te onderwerpen. Vöör hem dit

gelukt ware, zou hi
j nimmer den oorlog,ondanks al den voorspoed zi
jner wapenen in
t einde kunnen brengen. Zeeland toch was het ))tuighuis
Ilblland, tot een gewensch
.

voor deopgestane lederlanders;hierwerden hunnevlotenuitgertlst,welkedenSpanjaarden zoo vaak tJn verderve hadden gestrekt; hier konden zi
j ongehinderd zich verza-

(1)Arehivcs de la a
vcïdpzld'orange,T.V.p.280. MExlp0cE,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.XlV.
P. 302- 306. cAMp'AxA, della gzferrc di Fiandra,T.1. p. 149, 150- rsNTlv0GLl0,Nederl.ffï.
9f.
bl. 224, 225. sx PETIT, cltron.d.#plf.T. 1l.p. 304. cHAppuvs,Ilist. GJZIJ #.!.g. d.Fl.LivlY. p. 193. zoR, Ilist. d. Nederl. O0rl.D.1.B.VIll.bl.646,647. v.METEREN,Ilist.d.Ne#cv.
l. oorl. B.V.b1.110 verso. HOOFT,Nederl. Ilist. B. X.b1. 435.

(2)MEsllocl,Hist.d.1.g.d.Fl.Liv.X1Y.p.306. CAMPASA,della gtzerc diFiandra,%.1.
p.150. s>rwl'
lvetlslo,Nederl.#ïd/.b1.225. cHAppnvs,Ilist.&ë0;.#.1.g.d.Fl.Liv.lY.p.194.
rs Twssls, comment. Lib. lI. p. 195. soR,Ilist. d.Nederl.oprl.D.1.B.V1ll.bl.647,648.
v.XETEREX,Ilist.d.Nederl. pprl,B.Y.bl.110 verso. HOOFT,Nederl.ffù/.B.X.bl.4> .
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15
16
57
86 melen en hunnen bestookten lotgenooten in Ilblland te llulp komen,geli
jltbj Leidens
beleg met een zoo roemrjk gevolg was gebleken. Uit Zeeland ltwamen de dappers!e, de kloeltste krt
jgslieden, de beste matrozen; en zoo lang de Prins van oranje
ditgewest in zi
jn bezithad,stond de zaak der vri
jheid niethopeloos(1).,, Daarenboven waren de Zeeuwsche zeehavens van het hoogste belang ter ontvangst van

de vloten uitSpanje. Zeeland van Ilolland te scheiden was derhalve een der vurigste
wenschen van oz ltEor>:sExs (2). Om dien teverwezenli
jken, had hi
jteAntwerpen
en te Bergen p, Zoom dertig galei
jen en eene menigte kleinere vaartuigen uitgerust,
terwijl ht
j nog een aantal kleine schepen, assabres genoemd, uit Spaït
jeverwachtte.
De Procureur-Generaal zzAx nr Bols was naar Engeland gezonden, zoowel om aldaar

matrozen te werven, alsbi
j de Koningin op hetverjagen van alle Nederlandsche vlugtelingen uit haar gebied aan te dringen. Hoewel ELIZABETH tllans den Koning van

Spanje eenigzins naar de oogen moest zien,delvi
jlhi
j,door de Sclzotten te ondersteunen, haar groote moei
jeli
jkheden lkonde berokkenen, hield zi
j echterden gezantvoor:
))hoe hard het viel, op zulk eene wl
jze lieden te behandelen,die,niets zoekendedan
vri
jheid van geweten,hunne toevlugtbj haar gezochthadden. Hetstondtebedenken,
of 't den Koning zelven weloorbaar zou zi
jn, en wateruitgevolgd was,toen zi
j,
weinige jaren geleden, den Hertog van Alba in ditpunt genoegen had gegeven. De
verdrevenen immers hadden toen den Bviel bemagtigd en het Land, dat genoegzaam
in rustwas, op nieuw in roere gebragt. Zoo men nu denzelfden weg inging, zou het
veelligt niet beter beslagen-'' Daar echter nv Bols op dezaaltbleefaanhouden, verbood

zi
j haar rijlkaan ongeveer vi
jftig Nederlandersvan aanzien, die de wapenen tegen den
Koning hadden opgvat,waaronder de Prinsvan oran'
e en zi
jn gelleelhuis,de Graven
van Culemborg, van den Berg, en van der Jfcr/f; de Heeren van Lumbves, Jfcrpflc,
Boysot, Aldegonde, Mansavt, Matltenes, vanOpr,,Junius,W l
jngaardenenNijevelt(5).
Te nadeeliger scheen dit voor Ilblland en Zeeland, daar de Staten nog onlangs besloten hadden, eenig geschut in E ngeland aan te koopen. Doch de Prins, overtuigd,
dat de Koningin dit verbod, haars ondanks, had uitgevaardigd, magtigde kort daarop
den Kolonel zovAltn cuEsl'
Elt, om , met hare goedkeuring, eenige gelden in Engelastd

op tenemen;hetbli
jktechterniet,ofhem ditgeluktis(1).
Xiddelerwi
jlhad ORAwJE, kortna hetvoltreltken zi
jns huweli
jlks,zich naar kvalcbe(1)v.coltvlx-wlzRsBlTzxv,de Tachtigj.oprl.D.ll.bl.510.
(2)HOOFT,Nederl.#f,
:/.B.X.b1.436.
(3)Resnlutiën r.11011.bi
jwAGENAAR,D.V1l.bl.82. v. METEaE,, Ilint.d.Nederl. op?-l. B. Y.
b1. 110, 111. HOOFT,Nederl. fffdf. B. X.bl.443.

(4)Resolut.r.11011.bi
jwAcns.
&An,D.VlI.bl.82.
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ren begeven, om tegen een aanslag van den Landvoogd op Zeeland maatregelen van 1568-

voorzorg te nemen. Ten einde den vi
jand voor te lkomen, tastten, onder zoosT vAN
nzx zxoE,een der onversaagdste zeehelden van dien ti
jd,eenige zi
jner schepen ineene
kreelk omtrent Nieuwgastel eene Spaansche vloot van welbemande kromstevens, inzonderheid voor de Zeeuwsche stroom en gebouwd, den twintigsten van Hooimaand onver-

wachts aan, staken elf bodemservan in brand, en jaagden hetgrootste gedeelte der
bemanning overdeltling (1). Sommigen melden,datltzoryrsExsom dezen tijd Middelburg en Bammekens door verraad poogde in te nemen, maar dat de toeleg ontdelt:

en een aantal verradersgestraftwerd; men tmjfeltechter aan de gegrondheid van dit
verhaal,welk doorgeen onzerScllri
jversiste boek gesteld (2). Hetgeledenverlieshad
intusschen op nieuw den Landvoogd geleerd,dath1
j meteene scheepsmagtalleen tegen
Zeeland weinig zou uitrigten, en te minder daar de Prinsvan oranje een sterlk
getalkleine vaartuigen deed uitrusten. Hi
j besloot derhalve, om hetgeen vroegermet
goeden uitslag over het verdronken land van Zuid-Beveland ten uitvoer was gebragt,
ook thans te beproeven. Eenige Zeeuwsche glippers hadden hem aangewezen, hoe

men van Tltolen, dat nog in zt
jnemagtwas,naarFihèsland,en van daar bi
jlaag
water over eene plaat en enge kil naar buiveland, en voorts door eene waadbareltreelt
OP Schouwen lkomcn konde. Van de Zeeuwsche vloot, meenden zi
j,zou men bi
jdezen overtogt weinig te duchten hebben, daarzi
j,ofschoon o0k ter wederzi
jde van de

plaatofzandbank postvattende, gemakkeli
jk totwi
jken gebragt,althans zoodanig lton
bezig gehouden worden, dat zi
j weinig ofniets zou kunnen uitrigten. Deze onderneming, hoe hagcheli
jk o0k, lachl
,te l)E REorEsExs toe, daar zi
j strekken kon,om hem
in het bezit van Zierikzee en van geheel Scltouwen te stellen, en alzoo de gcmeen-

schap van W alcheren met Ilolland af.te snl
jden. Hetwas voor dien togt, datlli
j een
gedeelte der knjgsmagtvan HIERGES uit Ilolland ontboden, en te Antwerpen dertig
galei
jen, eenige kromstevens en ander klein vaartuig, ter vervoering van soldaten en
oorlogsbehoeften, had uitgerust. sAxcuo b'AvlxzA voerde het bevel over deze vloot,op
wellte met nz a>rouEsExs, de dappere Bevelhebbers xoxoaAoox, osonlo n'vrroA, SAR-

ryrltlwvs,ARAXOA,cluAppxx vxTELLIen nz PERALTA zich ingescheepthadden. Hetzi
j de
Zeeuwen van deze uitrusting geheelonbewustgeweest zi
jn, hetzi
j hun de gelegenheid
ontbroken heeft,ofwel,datzi
j hetnietraadzaam geoordeeldhebben,dezesclleepsmagt,
vôôr zi
j hare bestemming bereilktey aan te tasten, DE xEorEsrlsalthans voerde ongehinderd op het eiland Tltolen drie duizend man voetvolk, vier kornetten ruiters en

(1)B0R,Ilist. d.Nedevl.Oprl.D.1.B.Vlll.bl.647. HOOFT,Nederl.fffdf.B.X.b1.435.
swAscE,de #c#en der Zdattz?
cn,bl.82.

(2)wz
kGnsaàa,9.YlI.bl.69,70.
89+

1576
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15
16
8- tweehonderd mi
jngravers. Hi
jlietde ruiteri
jin destad Tltolen,en toog metdeoAre576
rige benden naar het dorp St.Anneland, op de ltust van het eiland, regt tegenover

làuirelaltd gelegen. Van hier uit werden viervaandels bi
j dage naar Filt
èsland overgescheept, om de diepte tepeilen. Zt
j wachtten de eb afen waadden toen door het
zand naar Duiveland, doch keerden, zoowel om het wassende water als om de Zeeuwsche schcpen, die kwamen opzetten om hun den doortogtte beletten ,halverwege terug.
Eenige Bevelhebbers vertoonden derllalve den Landvoogd, dat de onderneming schier

onmogeli
jlt,ten minste allergevaarli
jkstwas,daareen grootgedeeltedersoldaten,welke
zich aan dien togtwaagden, onvermi
jdeli
jk in de golven zou omltomen. Xoxontoox,
welke bi
j hctontzetten tan Goes eenen ongeli
jk breederen arm der zee doorwaad had,
en osoRlo n'rLroA met nadruk het tegendeelbewerende, znnd OE REorEsExs den vaan-

drik zvAx O'ARAXDA met twaalf man tot een nieuw onderzoek af. Zi
j voeren naar
Filipsland, en waadden, onder geleide van een glipper uit Zt
'
erikzee en een landman

van Tltolen, bi
j nacht midden door de Zeeuwsche vloot behouden ovcr naar Dul
've/q??#. Toen echter de wachten op den di
jk llen bespeurden en gerucht maakten,
keerden zi
j naar St. dpzlc?tlp?t/ terug en vcrzekerden den Landvoogd van de uitvoerbaarheid des plans. Velen, niettemin, hielden het voor eene roekelooze onderneming,

toonden alde moei
jeli
jltheden en bezwarcn,daarmede verbonden, ernstig aan,en steltlen voor, den aanslag op Zeeland zoo lang te verschuiven, totuit Spanje de verwacht wordende schepen gekomen waren. DE RzovEsExs besloot evenwel de kans
in den nacbt van den aclzt en twintigsten op den negen en twintigsten van Herfst-

maand te wagen. De helft zi
jner manschappen, onder bevel van xownRz
toox,
tleelde hi
j op de schepen van sAxcuo o'AvII-A, wien hi
j ten ernstigste de zorg voor
het behoud van de vlootaanbeval. Yt'ftienhonderd man en twee honderd mi
jngravers
moesten de Zi
jpe tot op Duiveland doorwaden. Elk van hen ontving een paar schoenen, en een zakje om den hals met twee pond buskruid, nevensbeschuit en ltaas
voor drie dagen , in geval buiveland door de inwoners verlaten en er geen leeftogt

mogt te vinden zi
jn. Zonder eenige verhindering werden zi
j naar Filipsland overgezet. Nadat bz R>:or>rszxs hen hier minzaam toegesproken, hun den pligt jegens
God en den Koning voor oogen gehouden, en roem en belooning voor hunne groot-

sche onderneming voorspeld had, ontdeden zi
j zicll, op hetvoorbeeld hunner Bevelhebbers, bj het vallen van den nachtvan de overtollige kleedingstuklken,en hielden
slechts broek en schoenen aan. D'crroA, welke het opperbevel over hen voerde,

moest met zmtx B'ARAwOA en de andere gidsen aan het hoofd zi
jnerSpanjaarden den
togt openen, de Duitscllers, W alen en de mjngravers zouden hem volgen, en noy
OABRIEL nz PERALTA met zi
jn vaa del Spanjaarden moest de achterhoede vormen.
De Heer van Serooskerke, Bevelhebber van Bergen p, Zoom , Dox Islnao PAcuEco,

Berellzebbervan Goes,en andere aanzienli
jke krt
q'gshoofden vergezelden hen ))uitnai
jver
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van eer-'' De maan, welke in het laatste kwartier was, ging tusschen elf en twaalf1568T
1576
uur op. egen middernacht betrok de lucht, doch klaarde allengs op; noorderlicht
schitterde aan den hemel, hetgeen de Spanjaarden, wien di
t natuurverschi
jnselmeerendeels onbekend was, als een teeken beschouwden , dat God hunne onderneming zou

zejenen. Hierdoor bemoedigd, stapten de onversaagde soldaten twee aan twee, want
meer liet het smalle pad niet toe, hunne wapens boven het heofd houdende, van

Filt
èsland af,toen deeb begon.DeZeeuwschevloot,veertig schepen en twee honderd
roeibooten sterk, lag ter wederzi
jde en zoo u'
tigt mogeli
jl
k aan de plaat; zelfs waren eenige derligte vaartuigen voorbedachteli
jk op hetzand geloopen,alleen om nader
bi
j den vi
jand te zi
jn. De Spanjaarden stonden tot aan de ltnieën in hetwateren
werden met een hevig gesclaut- en geweervuur begroet, doch leden daardoor weinig,
want het gefliklter van het noorderlicht verblindde het gezigtder Zeeuwen , zoodat de
.

nleeste schoten misten. Naar mate zi
j voorwaarts treltken wordt de togtmoei
jeli
jker;
door llet opzetten van den vloed, stt
jgt hun reeds het water tot aan de borst, zelfs
nu en dan totaan de kin, en menigeen verdwi
jntin de golven. De Zeeuwen ltomen
hen nu meer nabi
j, halen hen met enterhalten omver of naar zich toe, ofdooden
hen met knuppels, aan lange stokken vastgemaaltt; eenigen zelfs begeven zich insge-

li
jkste halven ljve in hetwater, om den s'
i
jant
l methunne daggen te doorboren. Hoe
hagcheli
jlt ook de toestand der Spanjaarden wordt,Loezeer de aandrang der golven hlzn
dood en verderf dreigt, verliezen zi
j echter moed noch kracht. PAcllEco, door een
ltanonkogel gekwetst, roept de soldaten, die hem op de schouders willen wegdragen,

toe: ))Houdtu nietop;mi
jne wond isdoodeli
jlk,maar ik achtmi
j gelultltig,bi
j eene
zoo roemri
jlke onderneming llet leven te laten-'' En ferstond s'
indthi
j zi
jn grafin de
golven. De twee honderd mi
jngraversverdrinken alle,op tien na. DerZeeuwenstoutheitl baat echter niet; de Spaansche voorhoede, alleen beoogende door te komen,

weert slechtsaf, houdtzich digtaaneen geslcten,en bereiktop deze wi
jze haardoel.
De achterhoede, daarentegen , tloor den vloed beloopen, geraakt in verwarring; men
dringt elltander van het pad, en waggelt, en struikelt, en valt; menigeen verdrinkt,
menigeen wordt door de Zeeuwen afgemaaltt. DE PERAI,v& ziet zich genoodzaakt terug
te keeren, en lkomt niet dan met moeite en gevaar op Filipsland aan.Toen de dappere o'cLLoi met de voorhoede tegen den ochtend tlen oever van oost-

b'
uiveland bereikte, had lzi
j slechts twaalf zi
jner manschappen verloren. Achter den
di
jk aldaar stonden tien vaandelsFranschen,Engelschen en Schotten, onder bevelvan
KAREIZvAx Bovso'
r; om hem den toegang tot het eiland te beletten, en van de water-

zl
jde werd hi
j nog steeds uit de Zeeuwsche schepen bestoolkt. ))Er wasvoor hem ,''
gelt
qk uooF'
r zich uitdrulkt'
, ))geene bli
jvende plaats tusschen den dood en de zege-''
Terstond rukthi
j, na een knrt gebed aan db H.Xaagd en sT.zAoo van fbpzApt
sfcllc,
met slecht.
s veertien ofvi
jftien man,wantde overige lkunnen hem nog nietvolgen,
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1568- met gevelde spiezen tegen den dt
jk op. Hetgeluk bekroont den stoutmoedige. 'sPrin1576 sen bezetting, die geheeluit vreemdelingen bestond, door schrik vermand,vlugt deels
naar de Zeeuwsche schepen,deelsnaardebi
jliggendeschansen,die echterweldradoor

tle Spanjaarden bemagtigd worden, uitgezonderd die van Vianen, de sterkste in dien
oord en welke door eenige schçpen gedektwas. Naar de getuigenis van oRa
twzz zelven ,

zoudebezetting,integendeel,zichdapperverdedigd,endevi
jandeenaanzienli
jkverliesvan
volk geleden hebben. Xen verhaalt,datXAREL vAw BovsoT bi
j den eersten aanvaldoor
een kogelvan een zi
jner manschappen,hetzj bi
jongelulkofmetopzet,wasgesneuveld,waardoor onder zjne benden verwarring ontstaan was. Naar een ander berigt
echter, had hi
j, mistroostig datzi
jn volk, op hetbolwerk Rumoirtgeplaatst,gevlugt
was,zich in hetmidden der vi
janden eworpen. Eerstin den regterarm ,toendoodeli
jlk
in den schouder getroFen, was hi
j door eenigen, die zich waarschi
jhli
jk op de schepen redden, naar W alclteren gevoerd. ORAxzz, wien zi
jn verlies na aan het hart
ging, getuigt van hem, dathi
j ))een verstandig,voli
jverigman was,en zoo iemand,
ç

der goede zaak toegedaan-''
De Zeeuwsche vloot stevende den volgenden dag naar Sclteuwen, om dat eiland te
deklten, werwaarts de Prins nog eenige vaandels soldaten gezonden had. Intusschen
kwam de Spaansche scheepsmagt onder o'AvxLA aan buiveland, en bragt I)E PERALTA

met zi
jne manschappen van Filtàsland over. Onderaanvoering van xowoRxoow worstelden deSpanjaarden doordebreede,moerassige,schierontoeganlteli
jltekreek,wellte
buiveland van Scltouweltscheidt, en stapten aan land. Hier stonden vijfhonderd man
in slagorde geschaard, nm hen af te wachten, doch die uitverbazing,nadat zi
j in
alleri
jl OP de voorhoede hunne geweren hadden losgebrand, naar Zierikzee troklten.
Vianen werd door de.bezetting, thans van alle hoop op ontzet beroofd, met wapenen

en pakkaadje verlaten en in brand gestoken,welken echter de Spanjaarden, die terstond de schans in bezitnamen,bluschten. Devi
jand liep nu hetgansche eiland af.
Na een hardnekkig gevecht en ten koste van veelvolk, maalkte hi
j zich meester van
den bovendi
jk,welken de burgers van Zierikzee,ter beveiliging van hunne stad,hadden doorgestoken, en stopte de gemaakte opening. lnsgeljks bemagtigde hj
sterkte genaamd het #pp/d, tusschen Z'
ievikzee en Bovndam , waarbi
j bz PERAIZTA
met veertig of zestig man sneuvelde. Brouwersltaven gaf zich zonder eenigen tegenstand over. De bezetting, drie honderd man sterk , legde hiervan de schuld op de

Roomschgezinde inwonersderstad,die geweigerd hadden tevechten (1).

;oowas

(1)hrchivesdela #tlïdpn d,orange,%.V.p.280,281,282,283. MEsD0cE,Hist.d.1.g.#c
Fl. Liv.XY. p.308- 317. cAxpwxk,della guerra diFïcn#rc,T.1.p.150- 153. sEsTlvouslo,
Nederl.Sïdf.bl.226- 232. STl
uDA,de fcllp Belg.Lib.Ylll.p.472- 481,welke vandezentogt
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tlan tot verwondering der wereld door de Spanjaarden een togt ten uitvoer gebragt,15
168welke voor den merkwaardigsten, althans zeker voor den zeldzaamsten uit den geheelen

tachtigjarigen oorlog gehouden wordt. ))Leeshetverbaalzelf,''zegteen oorspronkeli
jk
denkend Schri
jver. ))Het is overal roerende teeltening van het schrilkkeli
jltst gevaar,
van hetdapperstondernemen,van hetmoedigstli
jden en volharden,van deluisterri
jkste zegepraal. W e gevoelen er in ons opgewekt beurteling scllrik, bewondering, metledoogen; en, kunnen we voor eenige oogenblikken vergeten, dat de overwinnaars

Spanjaarden zi
jn,we zullen deelnemen aan de stem, welke deheugelijltsteen glansri
jltste overwinning toejuicht(1).'' ))W i
jmoeten,''zegteen ander,))regtlatenwedervaren,aan de stoutheid en den onbezweken moed der Spanjaarden,diezichzoogewillig
aan de hagcheli
jkste onderneming waagden, en zich aan een gevaar blootstelden,welk
den stoutmoedigste kon doen schrilklken en bezwi
jken; zi
j immershadden te geli
jltmet
alwatverschriltkeli
jk is, hetwater, hetsli
jk, het vi
jandell
jk vuur, en den nachtte
worstelen;maar daarom ,''voegthi
j erbi
j,)moetmen zich verwonderen,hoedePrins
van oranje en de Staten hettegen zulk een onversclzrokken vjand durfden en konden
uithouden (2).''
De togt zou echter slecllts ten deele aan het doel beantwoord hebben, indien Zierikzee, waarop men het inzonderheid gemunt had, nict bemagtigd werd. Hier waren

velen den Spanjaarden genegen, en uithun naam verscheen xztspAh vAx vosBERozlEx,
Hoog-Baljuw en Rentmeester-Generaalvan Zeeland beooster Scltelde, mettwee andere
mannen van aanzien in de Spaansche legerplaats, om wegens de overgave der stad te

ohderhandelen. Op zi
jn verzoelt, ontving hi
j van xoxnaAgox brieven van vri
jgeleide
naar de schepen, welke op de Scltelde lagen, om de Bevelhebbers er van voor zich

te winnen. Teruggekeerd, verzekerde vosrERoHEx, dat zi
j het met de schepelingen
eens waren, en nu slechts in de stad verslag daarvan behoefden af te leggen , om terstond de onderhandelingen te openen. Xen liet hem en zi
l'nebeidegezellenvertrekken,

doclzvernam verdernietsvan hen,daarzi
j,bi
jhunne wederkomstin de stad,gegrepen en naar W alclteren vervoerd werden. Hierdoor vatten de overige burgers weder

moed,en oRAxzz wanhooptenietaan hetbehoud derstad (5).
een bi
j uitstek schilderachtig verhaallevert. sk
txAltlo,le guerre diFiqndra,p.49. I-EpsTl'
l
',
Chron.d.#pl/.T.1l.Liv.Xl.p.304. cllwppvvs,Ilist.&t
97.#.1.g.d.Fl.Liv.lY.p.194 196.
I)B TAssls, comment. tib. ll. p.196, 197. HwltActTs, Annal.Brab. T.111.p. 224,225. n0lt,
Ilist. d. Nederl. oprl. D. 1.B.Ylll. bl. 648- 650. v. METEREN, Ilist.d.Nederl. 00rl.B. Y.b1.
112. HOOFT,Netlerl.ffï.
ç/. B. X. bl.436- 440. swAsvE, de daden d.Zeeuwen,bl.82- 87.

(1)BRoEs,Fislpsv.Mz
knslx,D.1.bl.298.
(2)LeveltrczlwlsLEx I,9.ll.bl.587-589.
(3)Arcltives de la Jff
zgpzld'orcppc,T.Y.p.306,311. llieruitbll
jkt datdezezaak door
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Tegen den zin van MoxnhAoox, welke wilde, dat men regtstreeks op Zieïikzee zou

aanrukken en den heuvelinnemen,welke door hetjarenachtereenophoopenderaschuit
de zoutkeeten was ontstaan en vanwaar bz xzzx weleer de stad vermeesterd had,dreven
o'AvzL.t en o'crroA door, zich eerst van Bommenede te verzekeren, omdat dePrinsvan

oranjehierzjne stri
jdkrachtenkon vereenigen,en zoodooruitvallena1shetdoorsteken
derdjken, het Spaanschelegeraanmerkelt
jkeschadetoebrengen. Bommenede wasin
dienti
jdeen welversterktstadjemeteenegoedehaven,doch issedertmeerdan anderhalve eeuw doorde zeeverzwolgen.Hetwasgelegen nabi
jBrouwersltaren,op een punt,
waardriedi
jken zich vereenigden,naariedervanwelkeeenesterkeschanswasaangelegd,
diehetverdedigde en vanwau uitmen dehaven,zoowel als het omliggendeland, konde

bestri
jken.Eenediepegracht,welke bi
j den vloed volwatergeraaltte,lieperom heen,
en eene vaart er dwarsdoor;doch bi
j de eb stond het waterin de grachtzoo laag,
dat men te voet den muur naderen konde. Op een kanonschot afstand van de haven
lag 'sprinsen vloot,welke er ongehinderd in- en uitgaan konde. De bezetting bestoM
uit zes vaandels voetvolk, meest alle onlangs uit Noord-Kolland tot hulp der Zeeuwen

overgekomen. NIVELLZ, anderen noemen hem Lxs, een oud, dapper Fransch luijgsman, die in den stri
jd de eene hand verloren, en haar door eene i
jzeren vervangen
had,voerde er het bevel. Xoxoltaoox zond rhAxcEsco O'AOrILAR me
tdriehonderdman
#
vooruit, welke, na eene llevige schermutseling met debezetting van Bemmenede, acllter

een di
jk postvatte, en door de geheele legermagtop den voet gevolgd werd. Twaalf
stukken geschut, door middel van eene diepe loopgrave tot aan de contrescarp van

de grachtgevoerd,openden hun vuur,dat drie dagen achtereen aanhield, zoodatbi
jna
zesduizentl kogels op de veste werden afgescl
zoten,welke eene tameljk wt
jde opening
maakten. Nu trad men in onderhandeling, welke naauweli
jks was aangevangen als
een vaandrik het waagde,buiten last,methonderd Spanjaarden een puntaan te vttllen, dat hem hetzwakste voerkwam ,doch waar hi
j derwi
jze ontvangen werd,datbl
j
.
zelf met vcertig zi
jner manschappen sneuveldc. Hierop werden de onderhandelingen
afgebroken. De Spanjaarden beproefden tjdens de eb eenen aanval. Xeer dan twee
uren werd hardnekkig gevochten, toen de bestormers, door den opgekomen vloed, met

vroegere en latere schri
jvers,op gezag van MExoozAen HOOFT,verkeerd isvoorgesteld,AvanneerZ.j
haaralseenelistdoen voorkomen,doorwelkedeSpanjaarden zich lieten verschalken.- TswAI'
ER, Yaderl.#f.
:/.9.lV.b1.117,118,verhaalt,gelijk alde overigen,dewelgeslaagdekunstgreep van vt
lsnEllcuzs,doch voegt er bi
j:))men vindtaangeteekend,datomtrentheteindevan
W ijnmaand)vcrscheideneleden derRegering doorden Baljuw vAxVOSSERGHENopontbodenwerden,
omdat men hen verdacht en xoor Koningsgezind Meld , en dat zes van de voornaamsten uit de
M rethouderscllap geligt en naar W alcheren gevoerd werden , om zich aldaar te verantwoorden.''.

Xen vergeli
jkehierbi
j debovenaangehaaldeplaatsuitdehrchivesde 1. Maison #)oraltge.
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twee vaandels en eene groote menigte wapenen 15681576
moesten deinzen.DePrinsvan oranjezond nu twee afdeelingen voetvolk uit Bottelndank
ler versterking der bezetting van Bongmenede,naaar zi
j konden de plaats nietbereiken,
m an ,

daarde vi
janden alle toegangen derwaartsafgesloten hadden. De Spanjaarden,doorhet
verlies meer aangepriklteltl dan ontmoedigd, tastten drie dagen later de veste op alle 30v.

punten te geli
jk aan. De bezetting, hoezeerdoorhet onophougeli
Wa
i
jnll
jltwaken bj dag en ma
t
l
nacht en hel herstellen der beschadigde vestingwerken afgemat, hield het moorddadig 1575

gevechtvi
jfuren achtereen vol. Toen moestzi
j hetschieten stalten,daar hetgeschut,
dnorlletaanhoudend vuren,gloei
jend lleetgewordenwas;ookwarenharekrachten,door
deze buitengewone inspanning,genoegzaam geheeluitgeput. De Spanjaarden bereikten
den top van den muur, doch geen van hen was stout genoeg er af te springen, totdat
sAwcHo D'AVIL-&, hunne lafllartighei
d bespottende, zichzelven daartoe gereed maaltte,

want nu wierp een Spaansch musketier,'
roLEoo genaamd,zjn geweer weg,greep een
schild en stortte zich onder de belegerden. De overigen volgden laem onmiddelli
jk en
maakten ziclzmeestervan de veste,welker verdedigersallen over de kling gejaagdwe'
rden. Xa#ar ook den vi
jand kostte deze storm een aanzienli
jltgetaldoodenen gekwetsten;
eenigen brengen dittottweehonderd,anderentotvi
jfhonderd,sommigen zelfs tot vi
jftienhonderdman;aanmerlteli
jlt moethetgeweestzi
jn,daar menverhaalt,datde li
jlten der
gesneuvelden zo0hoogopellkanderlagen,datzi
jdenbestormersdenwegbelemmerden(1).
Terwl
ql de Spanjaarden zich voor Bommenede ophielden, had Jonkheer &hzxn vAx
oohp, 'sPrinsen Bevelhebber in Zierikzee, geen ti
jd laten verloren gaan, die stad in
staat van tegenweer te stellen. Zi
j was genoegzaam van levensmiddelen voorzien,
llde eene bezetting van twaalf vaandels voetvolk, onder welker Hoplieden lxcoLAAs

RvvcuAvEh en zoosT vAw bzx zwpE zich bevonden; terwi
jlook de burgerij,doorBurgemeester xEzaszxAxzlt tot geregelde kri
jgsdienst opgeleid, onder de wapenen stond.
Dag en nacht was aan het herstellen der bolwerken gearbeid. Buiten de stad, aan de

Zuidzi
jde in de nabi
jheid der haven, had men den 'aschheuvelversterkt, en aan de
Noordzi
jde een veld van bjna honderd roeden in omtrek verschanst. Alhet.land om
de stad was onder water gezet, waardoorhetonmogeljk werd aan een geregeld beleg
te denlten, daar het aanleggen van approclten onuitvoerbaar was. De vt
jand besloot
derhalve,zierikzee door insluiting en den honger totde overgave te dwingen. Om dit

(1)hrchivesde la Maison d'orange,T.V.p.306,311. MEsbûcz,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.
XY.p. 320 324. CAMPAyA, della guerra di Fiandra,T.1.p.153,154. :E5TIvoGI,l0,Nedc l.
#9f.bl.232,233. ts PETIT,cltron.de ffpll.T.ll.p.304. cHlpprvs,#ïd/.Ge'
n.d.lig.d.Fl.
Liv. 1Y. p. 197. :0R, Ilist. d.Nederl.0prl.9.1.B.Vlll.bl.651,652. v.XSTXR:X,Hist.d.
Nederl.Oorl.B.Y.b1.112. IIOOFT,Nedcl.#ï:/.B.X.bl.440- 442.
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- doel te bereiken, maakte xoxohAoow, doch metopoFering van veelti
jd en aan beidg
zjden van veelvolk,zich meester van de sterke batteri
jen,welkedeZeeuwenterplaatse
hadden opgeworpen , waar eene kleine vaart, die uit Zierikzee vloeide, zich m et de
groote, welke Schouwen van buiveland scheidt, vereenigde, en onder welker bescherming de schepen uit Ilolland en W alclteren in de stad konden geralten. Hierop liet

hi
j de groote, en den mond derkleine vaartmetpaalwerk stoppen, of, waar ditom
de diepte ondoenlj
tltwas,door gewapende vaartuigen bezetten,zoodatallegemeenschap
te water langs dien kantgenoegzaam onmogeli
jk wasgeworden. Om den toevoerover
de verdronken landen te beletten, moest eene groote menigte bodemsmetkrt
jgsvolk
binnen de di
jken, van Vianen totaan de haven van W evikzee,scherpe wachthouden.
DE ltEorzsExs, die met cuIAPPIw VITELLI was overgekomen, om metdeBevelhebbersover

hetbeleg te beraadslagen,had zich intusschen wedernaarBrabandbegeven (1). Op
de terugreis werd VITELLI, door een val met zi
jn draagstoel van een dt
jk, derwi
jze
gewond, dat hi
j in het schip, tusschen Scltouwen en Antwerpen, overleed. H1
j was
een derbekwaamsteKri
jgsoversten van zi
jn tijd,maarom zi
jne verlichtedenkwi
jzedoor
veleSpanjaarden gehaat(2).
Terwi
jldetogtnaarSchouwenondernomenwerd,maaktenzREovEszxsgrootekri
jgstoerustingen,om den Prinsgezindeneldersoponderscheidenepuntentegeli
jl
twerkteverschaffen,en alzoo hunne stri
jdkrachten teverdeelen,ten eindezi
jneplannentegenZeelandte
#'

ongestoorder te kunnen uitvoeren.Te Amsterdam enin deFrieschehavenswerdeen groot

aantaloorlogsvaartuigen in gereedheid gebragt.Daar de Spanjaarden hetvoornemenkoesterden, Leiden op nieuw te belegeren, kruisten tien Amsterdamsclze schepen op het
Kaarlemm ermeer, om de oude J'
Fc/crb'g weder in te nemen, ten einde zich den weg
derwaarts te banen. Doch Hopman zouwx SCHETTER , welke met een vaandel soldaten

6 v in de schansaldaar had postgevat, tgstte hen metvl
jfNoord-llollandsche sclaepen aan,
Wat
n
-veroverde hetgrootste sèhip,en joeg de bemanning overde kling ofoverboord,maar
m
ai
nd
.

.

1525 moest naar de schans de wi
lk nemen,toen vier groote schepen van Ilaarlem totllulp der

(1)ME5o0cx,Ilist.d.1.g.d.Fl.Iziv.XV.p.323,324. CAMPANA,della guerra.diFiandra:
15. 1. p. 154, 155. :EsTlvoGsle, Nederl. #9f. bl.233,234. STaADA, de Bello Belg.Lib. V1l1p. 481. cHAppuvs, Ilist. <ëzl. #. 1. g. d. Fl.Liv.lV.p. 198. I,E PETIT, Chron.d.flpll. T. 1l.
p. 304. :0R, lfïdf. #. Nederl. 00rl. D. 1. B.Y11l.bl.652, 653. v.METEREN, Ilist.d.Nederl.
oorl.B.V.bl.112 verso. IIOOFT,Nederl. Ilist.B. X.bl.442. swAtrr,de daden der Zeeuwen ,
bl.87.

(2)vlGfllEpist.Sclccf.p.403. bz TAssls,comment.Lib.I1.p.197. STnAPA,de'cllpBelg.
tib.VllI.p.483,welke een zaakri
jk levensberlgtvan dezen krl
jgsman mededeelt: v.xs'
rzng,y
Hist.der Nederl.oprl.B.V.bl.114. HOOFT,Nederl.#f,
s/.B.X.bl.442.
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Amsterdaxnmers kwamen opzetten. Naauweljks was dituitgevoerd, ofNoord-llblland1568geraakte in beweging door het berigt, dat nz xosxzzs, Stadhouder van Friesland, waar 1576
onlangs de benden van soxor het dorp Balk geplunderd en verbrand hadden, met

eene magt van honderd vl
jftig gewapende vaartuigen een aanslag tegen Teœelop het
oog had. Terslond werden zes en veertig grootere en ltleinere oorlogschepen, waar

onderdeInquisitievan Bossv,naarhetVliegezonden,om 'svi
jandsvlootaftewachten, en nog verscheidene andere vaartuigen, in geval van nood, gereed gehouden,de

dt
jken met wachten bezet, seinen er opgerigt, en de inwoners der dorpen aan den
kant der Zuiderzeevermaand, op hunne hoede te zi
jn. Uit hoofde dezer voorzorgen,
waagde hetl)z Roslzzsnietden beraamden aanslag te ondernemen.Hi
j liep daarentegen
het oost-einde van Vlieland af, plunderde en kerbrandde er het dorp van wel vier

honderd vi
jftig huizen, en stevende toen met veertien sterk bemande vaartuigen naar
W ieringen. Niet ver van den oever, sprongen de manschappen totaan deknieën inhet 12 v.
Wi
g
-nwater en trokken geregeld op het eiland aan, doch vonden hier den bevelvoerenden ma
and
Hopman wovrn IIEOEMAX derwi
jze op hunne komst voorbereid, datzij zich naar de 1575

vaartuigen terugspoedden en naar hetMarsdiep voeren, alwaar zi
j eenige koopvaarders
wegnamen (1).- ln Zuid-llblland slaagden even weinig deondernemingen derSpanjaarden glsin hetNoovder-kwartier. DE Ityrovyrszws had in de omstreken van Krimpen,
eenetameli
jk sterkekri
jgsmagtbi
jeengebragt. De hoop,daarmededenbordscltenwaard
te vermeesteren, werd door ohAxzz veri
jdeld,welke in het dorp Jvccrfeen en twintig
vaandels voetvolk, honderd ruiters en ongeveer drie duizend gewapende boeren vereenigd .had. De onvermoeide en behoedzame Prins liet tevens vele bedreigde punten
in I.
lblland versterken , de di
jken,waar hetnoodig was, doorsteken, en verzuimde
niets, zoo veel zi
jne beperkte middelen gedoogden, onader Spanjaarden aanslagen te
veri
jdelen. Onderscheidene oorlogschepen werden door hem uitgerust, om eener vloot,
welke de Landvoogd ui
t Spanje verwachtte, het binnenkomen te beletten. Doch de

Spaansche Khepen, door een hevigen storm deerlijlt gehavend en van een groot gedeelte der bemanning door ziekte beroofd, moesten in den ellendigsten staat de Engelsche havens binnenloopen. Later gelukte he@aan eenigc dezer bodems naar buinker-

ken te komen,maarin eenen toestand,datzi
j nz ltEorEsExs meer totlastdantotvoordeel strekten (Q). Al deze toerustingen verhinderden ondertusschen ohAwzz om dezen
tjd, of een weinig vroeger, aan hetverzoek van eenige Friesche Edelen en ballingen
gehoor te geven,hun, terverdri
jving desvi
jandsvan den geboortegrond,uitNoord(1):0R,klist.d.Nederl. O@rl.D.1.B.VI1I. bl. 653. II0O1a'r, Nederl.Hist.B.X.b1.4l2.
vEslrs,chrolt.r.Ilborn.bl.441,442. wAGESAAR,Beschr.t/.xmst.St.1.bl.335.

(2):0n,Ilist.d.A%#t
?r!.oorl.D.1.B.YIlI.bl.653,654.
60 +
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1568- Ilblland hulp te zenden. Hi
j bevalechter soxov,methen in briefwisseling tetreden',
1576
om te gelegenen ti
jd, ten nutte der algemeene zaak, van hen voordeelte lrekken.
Ook droeg hi
j B.
&R'
rIIOLD ExrExsvan Mentlteda den lastop,ietstotheilvan Friesland
te beproeven. ExTzxs wierf volk tusschen #c E lbe en W cz6v', en monsterde het op

Tevscltelling, welk h1
j bezette. Dz ztoBLmsverscheen welmeteene scheepsmagtvoor
dat eiland, maar trok terug, daar zxr
r>rws zich
' er te sterk verschanst had , en legde

zi
jne vlootop in de haven van Ilarlingen.El'
rzws,dienu dehanden ruim had,terwi
jl
soxox en HEf
AEXAX Teœel, Vlieland en W ieringen bezet hielden en meesters van de Zui-

derzee waren, landde in Bloeimaand des volgenden jaarsmet achten twintig schepen,
grootendeels in Bremen uitgerust, te oostmahovn, aan de Noordltust van Fïiesland,

en verschanste erzich.DEhoBlzEstastte hem aan,dochwerd metverliesvan vi
jftig of
zestig man teruggeslagen. Door nog twaalf honderd gewapende boeren versterkt, be-

proefde ht
j,doch metdenzelfden uitslag, een tweeden aanval, weshalve hi
j zich bepaaldes oostmahorn in te sluiten.'ExTzls, die vruchteloos,bi
j sowov op onderstantl
aanhield en wien eindeli
jk levensmiddelen ontbraken, zag zich alzoo genoodzaaktmet
zi
jn vollk,twaalfhonderd.en zeventig man sterk,de schanste verlaten,en zi
jne onbetaaldebenden verspreidden zich (1). Soxox had hem nooitmetnadruk kunnen ondersteunen, eensdeelsdewi
jl uit Noord-Rolland vele kri
jgsbenden, en welligt me
r dan
* e
raadzaam was, naar Zuid-Kolland en Zeeland getrokken waren, en anderdeels omdat

men zich van Amsterdam meester wilde maken. Reeds sinds geruimen ti
jd stond
de Prins van oran.-c aldaar in verstandhouding met eenige burgers, die hem de

stad in handen zouden spelen, hetgeen echteruitlekteen veri
jdeld werd. Sedertwas
aan sowov de kak opgedragen,Amstevdam te overrompelen. PZETER wlLLEsxszoox van

Kaarlem ,die er onder.den naam van handelte dri
jven dikwi
jlskwam , had zich verbonden ,den aanslag te bevorderen. Eenige waaghalzen, met zekeren Kapitein vos uit
Vlaanderen aan het hoofd, geraakten izt de stad en hielden zich op een zolder ver-

borgen. Zi
j moesten den Overste HEItMA.
X uzxzrlxo, welke met een lastbrief en berigtschrift van oaAxzz en soxov voorzien was, met zi
jne vaandcls, die hi
j aan den
overtoom had bescheiden, naar binnen helpen. Doch de toeleg liep te niet, daar de

gasten op den zolder aan het licht, hetwelk zi
j bi
j nachtbrandden, ontdektwaren.
Vjftien van hen, welke niet,.geli
jk hunne makkers, konden ontvlugten, werden in
lzetnajaarvan Vi
jftienhonderd vi
jfen zeventig ten dood gebragtk
/2).
De kosten, welke het ondernemen' en afwenden van zno vele aanslagen tevens vor-

(1)BOR,Hist.d.AT
c#cr!. oorl.D.1.B.Vlll. b1.654.B.lX. b1.677. wlssExlrs, chron.
g.Yriesl.B.XYIl.bl.594. sclloTAsrs,Fr.Hist.B.XXI.b1.791,792.

(2)B0l
t,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.VllI.b1.655.SVAGSSAAR,Beschr.v.Amst.St.1.b1.345.
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derden,hatldcn de geldmiddelen,zoo aan tle Spaansche als Staatsche zi
jde,ten eenen-1568-

male uitgeput (1). De krl
jg in deNederlanden, welksoorsprong Hoppzarsonbewimpeld, in een brief aan den Koning, alleen aan het slechte bestuur van ALBA en aan

deschraapzuchten den moedwilderSpanjaarden toeschrjft(2),waswupsreeds,naar
men berekent, op meer dan twee en veertig millioen dukaten of kroonen te staan ge-

komen,waartoe Spalqiehetmeestehad bt
jgedragen (5). Daarenboven had hetkrjgsvolk in de Nederlanden en elders sedert lang achterstalligesoldi
jtevorderen,-en de
Koning wasaan Genuëesche en andere kooplieden veertien ofvi
jftien millioendukaten,
z0o aan hoofdsom als vervallene rente, schuldig. Xaar >'
JLIPS, door den Paus van

zi
jne verpligtingenjegens zi
jne geldschieters ontslagen, opdat hi
j,stri
jdende tegen de
Ketters en ongeloovigen , niet het slagtoFer van vreemde woekerzucht mogt worden,

had den eersten van Herfstmaand dezes jaars een openbaar gescbrift uitgevaardigd,
waarin hi
jallemetzi
jneschuldeiscllersaangeganeovereenk-omsten,beloften en verpandingen vernietigde, en de rente nietalleen voor de toeltomstaanzienli
jlt verminderde,
maar zelfs het bedrag van hetgeen sedertvelejaren boven dien maatstafaan rente ge-

heven was, van deverschuldigdehoofdsom aftrok (4). Door dezen even willekeurigen
als trouwloozen x atregel, welke vele handelshuizen ix Genua, Venetiè', Antwerpen en

eldersin groote ongelegenheid.bragt,verloor de Koning natuurlt
jk alle geloof,en nergens meer konde hi
j geld bekomen. DE It>ror>rsylxs moestderhalve zelf trachten zich
de middelen te.verschaFen, om den kri
jg voortte zetten. Dikwerf en dringend ha4
hj zich te dien einde tot de Staten gewend, maar in stede van geld slechtsklagten
ontvangen. Eenige gewesten eischten llerstel van de voorregten, en andere begeerden

van het krl
jgsvollk ontheven te worden. Vlaanderen had honderd duizend gulden
beloofd, maar op voorwaarde, dat daarvan 1O. ))het bedrag wierd afgetroklken van

hetgeen men aan het knjgsvolk voor levensmiddelen en dergeli
jke verstrekt had; 2@.
dat de soldaten uit het gewest zouden vertrekken , en voor hun gepleegtlen m oedwil
gestraft worden; 50. dat de renten voldaan wierden, wellte op de domeinen van den

Koning waren aangewezen; éo. dat goede kri
jgstucht wierd onderhouden) en de verbeurdverklaarde goederen teruggegeven zouden worden; 5Q. dat de Bloedraad afgev

(1)VIGLIIEpist.Sclccf.p.403.
(2)Arcltives de la Jfcgtnzd'orange,T.V.p.229,230. ge b'riefis van den 21 van Zom ermaand 1575.

(3)v.SIETEREX,Ilist.d.Nederl. oorl.B.V.b1.113. Vgl.hierveor,bl.183k :0a,Ilist.der
Nederl. 00rl.D.1.B.VIlI.bl.655.

(.
4)v.xnTEnnx,Ilist.#.Nederl.Oprl..B.V.b1.113.
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1576
156
8- schaft en geen andere aangesteld wierd, en alle voorvallende zaken naar de ge-

westeli
jke Hoven gezonden zouden worden; 6e. dat al de oude voorregten herstelfl
wierden, en bovenal, dat voor eeuwig de Tiende Penning zou afgeschltworden ,
waar de gewesten, over het geheel, op aandrongen.'' Hierdoor werd er niets opgebragt, waarom nz axovzszxs, well
ke zich op dien ti
jd in buiveland bevond, het

geraden oordeelde, de Algemeene Staten te Brussel te beschrijven, om hen, zoo
mogeli
jk,totbewilliging in de schattingen tebewegen. ln llun naam werd door den
welsprekenden en geleerden Bisschop van Atrecltt lpltAwçoxs RlcuAaoo'
r een geschrift

aan den Landvoogd opgesteld, waarin zi
j tegen de verdenking opkwamen, wellke hi
j
te hunnen aanzien koesterde, datzi
j namelijk )hetKatholjk geloofverzaken en ziclz
aan 'sKoningsgezag onttreltken wilden-'' Voortsverzochten zi
j, ))datdevreemdelingen
uithetLand verwi
jderd,en de ambten aan geboren Nederlanderszouden gegeven wprden; dat de kri
jgstucht gestrenger onderhouden wierd, en 'sLands gelden mogten
besteed worden tot het doel, waartoe zj waren ingewilligd;datde Koning van den
staat van zaken naauwlkeurig onderrigt wierd, en we1 door Nederlanders met welke

hij, in geval van nood, beraadslagen konde;en eindeli
jk, datde muitende Spanjaarden naar verdienste gestraft, en de benden van Ordonnantie weder ingevoerd zouden

worden.'' Toen DE lt>rov>:syrws dit geschriftop buiveland ontving,riep hi
j toornig uit:
biosAlp:libera decd/p.
sEstados (God verlosseonsvan deze Staten)! en spoedde zich
naar Antwerpen terug. Hier gaf hi
j den Staten te kennen, dathi
j lten had bi
jeengeroepen, om geld te erlangen; tot antwoord overhandigden zt
j hem op nieuw het
gemelde verzoekschrift. Eene leening van twaalf maal hontlerd duizend gulden,

die hi
j nu verzocht,werd insgeli
jks afgewezen. Door den nood gedrongen,maakte ht
j
thans op eigen gezag.ommeslagen, waardoor Braband en daarna ook de andere gewesten gedwongen werden ,in de leening te bewilligen, die echter schoorvoetend werd

opgebral , en vaalt met geweld van wapenen moest ingevorderd worden. De stad

Utrecltt, onder anderen, werd met eene inlegering van nog zeven vaandelslkri
jgsvolk
bedreigd, wanneer zi
j zich niet rustig hield en haar aandeel in de gedwongen leening
voldeed, waarop zi
j den Landvoogd twintig duizend gulden uitkeerde. De Utrechtschen
hadden om eene kwi
jtschelding,althansverminderingdaarvanverzocht,dewi
jlhenhetonderhoud en het baldadig gedrag der Spaansche bezetting ten uiterste zwaar drukten.
Geli
jke klagten hieven ook de andere gewesten aan. De onbetaalde soldaten gaven zich
alom aan de grofste buitensporigheden over.In het geteistertleIlaarlem ,waarde weleer

gegoedste inwoners thans naauweli
jks eenmaal in de maand vleesch op hunne tafel
zagen, zwelgden , op hunne kosten , de soldaten in overdaad. In Vlaanderen hielden de
ligte Spaansche ruiters ziclz niet tevreden, dat het ltostbaarste voor hen werd opge-

discht;zi
j'voedden zelfshunne honden metfijn brood,en velen lieten de pooten hunner paarden metwi
jn wasschen. En toen men, bi
j de betaling hunner soldi
j,datgeen
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in rekening wilde brengen, wat zj, boven hetdeelhun toegekend,vertcerd hadden,1568-1576
werden zt
j opreerig en liepen,brandschattende,Vlaanderen,Artois en Kenegouwen af.
Op bevelvan bz Rlovzszxs wapende zich het landvolk tegen deze muiterg, en de Graaf

van Lalaing met andere Edelen trok hen te gemoet. Eindeli
jk gelukte het zrxz
uAw
RoxEao,hen tothunnen pligtterug tebrengen (1).
Hetisinderdaad opmerkell
jk,datmen in Ilblland enZeeland,welkein geenminder
ni
jpend geldgebrek verkeerden dan nxRxovEszxs,van geenemuiteri
jen onderhetkrjgsvolk hoorde. Alleen ontstond er eene beweging onder het scheepsvolk in het Noovdevkwartier, hetwelk den Admiraal en de Kapiteinen te Iloorn in de kerk als gevangen

hield,en dreigde hen om llalstebrengen,indien zj nietvoordevolleuitbetaling der
soldj zorgden;dooreenegedeelteli
jkevoldoening daarvan,werd echterhetmisnoegen
lpoedig gestild. De krl
jg, welken Ilblland en Zeeland alleen moesten voeren,
verslond geweldig veel gelds; door het kwi
jnen van den handel en de ni
jverheid
verminderden de inkomsten, en daar de vruchtbaarste oorden des lands onder
water stonden, was het den opgezetenen niet meer mogeli
jk de gewone lasten

dragen. Vreesseljk daarenboven werd Noord-llblland dooreen hevigen storm geteisterd, w
15iz*l'-'
welke het geheele gewest den ondergang dreigde, en eene schade van niet minder dan term.
derde halve tonne goudsveroorzaakte (2). Alle middelen moesten in het werk gesteld 1575
worden , om in het te kort te voorzien en den oorlog door te zetten. lteeds vôör

maanden had de Prins zi
jnen broeder zAx van Nassau verklaard, dat))de inltomsten
niet toereikend waren, om de benoodigde uitgaven te delkken (5).'' In Grasmaand
hadden de Staten aan oaAwzE, ter bestri
jding der oorlogskosten, honderd en vier
duizend gulden maandeli
jks,en welvoor den ti
jd van vier achtereenvolgende maanden,
toegestaan , te dragen door de steden ,'naar eene verdeeling door den Prins zelven vast-

gesteld. Om deze som ,die daarna tothonderd duizend gulden beperktwerd,bi
jeen te
brengen, moest weldra een honderdste penning van de waarde der huizen en lande-

njen geheven worden. ln Hooimaand had men bovendien bewilligd, bi
j de ri
jkste
inwoners desLandsvijftig duizend gulden op te ncmen,en vele grafeli
jlke en geesteli
jke
goederen tegen gereed geld te verkoopen,waarbt
j hetden kooperszou vri
jstaa ,de
helftder sommen, welke hetLand hun schuldig was, van den verkooppnl'safte treklken. Zoo grootwerd eindelt
jlk het geldgebrek, datde Staten 'sprinsen jaarwedde van
(1):oR,Ilist.d.Nederl.opr/.D.1.B.Y11I.b1.655 658. M.METEREN, #'i#t. d.Nederl. oorl.
B.V.bl. 113. HOOFT, Nederl.flïdf. B. X.bl.443.

(2):0R,Ilist.d.Nederl.oprl.D.1.B.VlIl.b1.658,659.IIOOFT,Rederl.fffl'
f.B.X.bl.4l3,
444. pzlts,ontstelde Leeuw ,b1.535. vsLlvs,O/trpzl.t?.Ilborlt,bl.444.

(3)Areltivesdela Jfcfdpzl#'orange,T.Y.p.173-179.
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1t
568- zes en twintig duizend gulden, slechtsbi
jdeweelt, en dan nogalti
jd op hunne bi
j1576 zondere magtiging,lieten uitbetalen (1). ORANZEhad in dien ti
jd genoegzaam geene
andere inkomsten dan dezejaarwedde,wellteop verrenanietvoldoendewasvoorzi
jne
dageli
jksche uitgaven (2). Hi
j en de Staten moesten hetaanbodvan den Koning van
Navarre,hun tien oftwintig vaandelskri
jgsvollkte zenden,uit gebrek aan geld afslaan,
hoezeer men deze ook behoefde (5).Dezelfde oorzaak belette hun een gezantsclaap aan
denKeizer en deRi
jksvorsten,ter bevordering hunnerbelangen,afte vaardigen. ))W ij
worden doorniemand ondersteund,''schri
jftde Prinsin Slagtmaand aan zAx van Nasscu, ))en onze lasten vermeerderen van dag t0t dag.

.

Nietalleen belet ons het geld-

gebrek,van menigegoede gelegenheid gebruilt te maken,om onzen vi
jand afbreuk te
doen, maar het isoolt de oorzaak van de verliezen en nadeelen,die wi
j sederteenige
maanden geleden hebben. Zoo wi
j thans eene versterking van drie of vier duizend
.
man hadden,zouden wi
j onzen vi
janden zulk eenen slag kunnen toebrengen,datzi
j 't
zich zouden berouwen in de plaatsen gekomen te zi
jn,waar zi
jzich thansgenesteld
hebben; maarnu,in stede van versterktte worden,verlaten onsdageli
jltsdiegenen,
vanwelltewi
j nog eenige dienstkonden hebben;immersvôt
srweinig ti
jd zi
jn velen lzit
Ilbllandvertrokken,omdatwi
jgeene mitldelen lladden,hen te onderhouden (1).''
Het
geenszins te verwonderen, dat in deze hagcheli
jlke omstandigheden, de
staten ernstig naar uitheemsche hulp begonnen uit te zien. Het is bekend, dat de

Prins van oranje reeds in Vi
jftienhonderd drie en zeventig het voornemen koesterde,deheerschappi
j (souveveiniteit)derNederlanden aan een vreemden Vorst op te
dragen,en dat hl
j meer dan eenmaalmetFrankrjjlçen Engeland onderhandelingen had
aangeknoopt,wellkedaaropkonden uitloopen (3).W jhebben gezien,hoeh1
jaan Hroo
Bow'
rEverklaarde,dat.ht
j en deStaten,tothetuiterste gedreven,zichinsterkere armen
zouden werpen;en datde Graafvan Scltwartzenburg mede hierop de Spanjaarden had

opmerkzaam gemaalkt(6).Van daarverklaarde deRaad van State,na hetschorsen der
vredesonderhandelingen te Breda, aan BE zt>rorzsy:xs, ))dat de Kalvinisten niet nalaten

zouden,zich van alle kanten door verbonden te sterken,daar zi
j nietsandersbeoogden
(1)Renolutiën p.11011.bj wAGEXAAR,D.VlI.bl.76,77.
(2)Arehivesdela Jfcidp?ld'orange,T.V.p.177.
(3)Resolutiën r. 11011. aangehaald door Gltos, v.pmssTzasn, in de Archives de la Jfttio??
d'orange,T.Y.p.307 (1).
(4)Archivesdelaecgpn d'orange,T.V.p.307-311.
(5)Zie hiervoor,bl.285,286. caoEx &r. pmssTsana,in de hrchives de la #cïdp4 d'orange,
T.V.p.273.

(6)Ziehiervopr,bl.423,441.
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dan verandering van Regering en van Vorst,hetgeen,'' voegthi
j erbt
j,))totdezen11
568ti
jd toe de Prinsvan oralqie nietheeftwillen gedogen, alles regerende onderden naam 576
van Zt
jne Xajesteit, en geen anderen titelvoerende dan dien van Luitenant en Kapitein-Generaalvan Zt
jneXajesteitinIlblland enZeeland (1).'' Na'sPrinsen verklaring aan
Bow'
rz, en den wenk door scuw AR'
rzExBvRo gegeven ,klinkt ditlaatste eenigzinsvreemd.
'
Er kbli
jkt ondertusschen uit, dat de Raad van State niet aan den trouw van olttwlE

jegensden Koning twi
jfelde(2).Terstond na hetuiteengaan derBredaschebi
jeenkomst,
had de Prins op het sluiten van een verbond met eene vreemde Xogendheid nadruk-

keli
jk aangedrongen,en de Staten, naarhetscheen, hiertoe nietongenegen gevonden.
Slechts zweefden zj in het onzekere, of men zich tot buitscltland,Frankrijk of
Engeland zou wenden. ln hetvorigejaar wasdoor oaAxzE, in een zeer belangri
jken
briefaan zAx van Nassau,duideli
jk te kennen gegeven,dathetden Nederlandersvoordeelig zou kunnen zi
jn,zich onder debescherming van hetDuitscheRi
jk testellen(5).
ln Zomermaandvan hetloopendejaarhad hi
jdenStatenvoorgcslagen,zich,metbehoud
van devoorregten desLands,aan datRi
jk leenpligtig te maken,nadatmennogtansvooraf
beproefd zou hebben,de gewenschte bescherming onder gunstigere voorwaarden te ver-

werven (1). Tot dateinde waren de gezanten benoemd, diescylwa
khrzzwBvao naar
b uitscltland zouden vergezellen , doch welken nz REoryrsExs, die het doel daarvan ,

naar 't schi
jnt,bevroedde, vri
jgeleide geweigqrd had (5). Om dezeen andereredenen,werd hunne reistathetbegin vanVi
jftienhonderd zes en zeventig uitgesteld,toen
IazoxAab c&szxBltooo, Raad in den Hove van Ilblland,en ABRIAAN choxuogv, Burgemeester van M edem blilê, zich naar Buitscb,land en het Noorden van Europa bcgaven,

nietom hetLand onder de oppermagtvan hetDuitsche Ri
jk te brengen,maar om onderstand teverzoeken,waarin zi
J.nietongelultkig slaagden'
N(6). Te zelfden ti
jde stelde
ohAxzz den Staten vot)r, hontlerd en twintig duizentl gulden op te brengen , ))waar-

door,waarschi
jnli
jk,met Gods hulp te verhopen was,dat de Lant
len uithunne tegenwoordige uiterste benaauwdheid en nood,tot eene onvoorziene en gewenschte ontzetting

met groote zekerheid en bevri
jding zouden worden gebragt.'' Voor deze gelden zou
men trachten van Hertog zollAw xAsxxm van Tweebruggen hulpbenden te verwerven.

(1)B0R,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.VIll.bl.613.
(2)Vgl.caoEx v.pnlssT>
rR>zR,in deArchivesde la Maison #'orange,T.5'.p.273.
(3)ArehivesdelaJfcfdpzld'0rc93#:,T.1V.p.386-398.
(4)Resolutiënrc4 Ilolland,bi
jwAGEXAAR,D.Vll.b1.78.
(5)Ziehiervoor,b1.442. Besol.r.#pll.bi
jwAIIENAAR,D.YIl.bl,78.
(6):OR,Ilist.d.Nederl.0pr!.D.1.B.VIII.bl.661.
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1568- Xiet dan met de uiterste moeite bewilligden de Staten in dien voorslag, en weder On1576 d verkooping van vele domeinen des Konings, van welke Betterdam , onder anderen,
er

verscheidene aankocht. Indien dezegelden zi
jn opgebragt, schi
jntmen die toteen
ander doel gebezigd te hebben; althans KAszxlh's leger kwam eersttwee jaren later
herwaarts(1).
er

Xaar z0o vurig de Staten buitenlandsche hulp begeerden, zoo weinig genegenheid

toonden zi
j, de oppermagt over hetLand aan eenen buitenlandschen Yorstop te dl'ao
f
s
choo
n de Prins oordeelde, dat men hiertoe komen mO0St, en Zj Zelfe erkeng0Zy
den, dat bezwaarlt
jk eene vreemde Xogendheid hun belangloos onderstand zou verleenen. Hunne bedoeling toch, geli
jk zj steedsopenli
jk bleven beweren, wasniet, zich
aan de heerschappl
j van mups, maar alleen aan de dwingelandt
j der Spanjaarden te
onttrekken. Van daar dan ook , dat toen de Edelen en de steden van Zuid-llolland
in het begin van Hooimaand verklaarden , ))dat men den Koning, alseen dwingeland ,

die zi
jne onderdanen zochtte verdrukken en te verderven,zoodramogelt
jkbehoorde te
verlaten en een anderen beschermheer te zoeken,''de steden van het Noovder-kwarttkr
dit, voor het oogenblik , ongeraden hielden, en Zierikzee begeerde, nog eenmaal
9 v. 'sKeizers tusschenkomst in te roepen. Xen besloot dan den Graaf van Culemborg,

llooim .

1575 AREND VAN DORP, JAKOB PAULI, KORNELIS KONING, FRAFCOIS MAALZOF, ADRIAAN CKOMHov'
r,Awnazzs zAKossz.nz zoxos, en 'slands Advokaat PAryuvs Buxs te magtigen, om

metden'Prinsover de wi
jze te raadplegen, ))op welke vreemde hulp het gevoegeli
jltstek0nworden ingeroepen,zondereenige uitheemsche Xogendheid vasten voetin het
tand te geven,ofdezegewesten van zi
jneKoninkli
jkeXajesteit te scheiden.''De kri
jgsverrigtingen en andere omstandigheden hielden den Prinste zeer bezig, dan dathi
j
terstond deze gewigtige .zaak met nadruk kon doorzetten, welke alzoo eenige maan-

den bleefrusten. Eindeli
jk beschreef hi
j de Staten te llotterdam,om overditonderwerp te beraadslagen. De Edelen, bordrecltt, Apffer#cm , Gorinchem en den Briel

oordeelden het hoog noodzalkelt
jk, naarbuitenlandschehulp om tezien,doch de gemagtigden uit belp , Leiden, Gpttdl en Scltiedam wilden eerst hunnen meestersverslag geven. Daarop werden twee Edelen en de zaaltgelastigden van bovdrecltt, WCJJ/
'
elke verklaarde, ))dat
en Rotterdam gemagtigd, om hierover den Prins te spreken., w'
men over zulk een gewigtig punt, a1s het inroepen van vreemde hulp was, het ge-

voelenvan deVroedschappen dersteden behoordein tewinnen,opdathl
j nietschi
jnen
13v. mogt, hierin iets alleen gedaan te hebben-'' Dit geschiedde; en de Edelen metde

W dnh lve couda, verklaarden eenparig, ))dat men den Koning verlaten en vreemmaand.steden,be a

(1)Resolutiën t?.#pll.bj v.wlzy op wAGEXAAR,St.Yll.b1.29,30. Register fe Raed.van
JfJ##:!l.bi
jwAGSNAA:,D.Vll.bl.79. :Q:,Ilint.d.Nederl.oprl.9.1.B.Ylll.bl.658.
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den onderstand mocst iuroepen, waarbi
j'men den prinsde keusoverliet, onder voor-15
15
67
86
waarde nogtans, dat hi
j, op hetstuk van Regering,voorafsteeds hetgoeddunken der
Staten zou hebben in tenemen (12.'' ln Zeeland kon dithetalgemeen gevoelen niet
zjn. Goes en Tltolen hielden nog de Spaansche zjde, en Zierikzeewenschte 'sKeizers tusschenkomst (2). Nlz werd ernstig overwogen, tot wien zich om hulp te wenden. Yan de Duitsche Vorsten was geen onderstand van belang te wachten ,eensdeels,
))daar het handhaven der rust in hunne eigene staten hun werk genoeg verschafte;

anderdeels, omdat zi
j onderling oneenswaren, in godsdienstvan elkander verschilden,
en de een den ander de aangebodene oppermagtzoumisgunnen,welke daarenboven lig-

teli
jk geen van hen zou willen aanvaarden, aangezien rzLlps 'sKeizersnabestaantle was
en ook. een aantal veelvermogende vrienden in Duitscltland bezat. En wilde men de

Nedevlanden in het algemeen onder hetDuitsche Ri
jk brengen, dan zouden erjaren
en dagen verloopen eer de Vorsten en Rt
jksstenden te dien opzigte toteen besluitgeraakten, daar zulks, ten waarborg der Nederlanden, die echter dadelt
jke hulp behoefden ,niet anders dan op een algemeenen Ri
jk-sdag geschieden kon (5).,' De keuze
Enge
land. De Prins neigde, om bekende
bepaalde zich alzoo tusschen Frankri
jk en
redenen (1),hetmeestovernaarheteerstgenoemde Rt
jk,waarthansHzxoalK llIvoor
hem gunstig gestemd was,en wien hi
jnietgeheelvruchteloos, naarhetscheen, tot
inschikkelt
jkheid jegens de Hugenooten aanspoorde, om alzoo de rustin Frankv'
l
jk te
llerstellen, waardoor het Fransche Hof in staatzou zi
jn, de zaak der Nederladerste
ondersteunen (5). De Staten verschilden daaromtrentmet hem in gevoelen. Z1
j beschbuwden de Franschen )als de erfvi
janden van hun Land, en konden in hen,
de St. Bartelsnacht onderanderen bewees dit, hoegenaamd geen vertrouwen stellen.

Frankr%jk, meenden zi
j verder, was.daarenboven te zeer door de inwendige beroerten uitgeput, dan dat men van daar, zelfs wanneer er de vrede hersteld was, op

bel=gri
jken onderstand hopen konde. EeneverbindtenismetdatRi
jk zou hen bovendien onvermi
jdeli
jk met de overige Nedevlanden in botsing brengen, daar inzonderheid
Braband en Vlaandeven liever eeuwig ltri
jg tegen hen zouden voeren, dan zich met
Frankrk
jk vereenigen. Eindeli
jk ontveinsden zi
j niethunne vrees,datde Fransche Koning,wanneer deze gewesten in zi
jne magtgekomen waren,ligtdoor vlxulps lton over(1)Besolutiën r.11011.bj SVAGENAAR,D.Y1I.bl.80.v.wlzw op wkcssAAn,St.Vll.b1.30 32.
v0lt, Ilist. d.ATederl. oorl.D.1.B.YllI.bl.650 ,651.

(2)'
I'
E wATER,Yaderl.#f,
:/.D.lV.bl.121.
(3)I.E PETIT,Chron.d.#p#.T.11.p.305. v.METEREw,Ilist.d.Nederl.oorl.B.V.bl.111.
(4)Ziehiervoor,bl.284-287,361.
(5)Archivesdela Aftzê
'dpzld'orange,T.V.p.47-50,58-61.
61+

481

ALGEX EENE GESCHIEDENIS
-----'-

-.

. ...--..

1568- gehaald worden, om Napels, Milaan of eenig ander aan Franlcrjjk grenzend land,
1576

voor Holland en Zeeland in ruil te nemen.Eigenbaat en hebzuchttoch oefenden meer

invloed uit op dergeli
jke Yorsten dan plegtige eeden ofbeloften, welke de Pausdaarenboven gewillig voor nietig zou verklaren, als zi
jnde aan Kettersgedaan (1)9' Het
kwam hun derllalve oorbaarder voor, zich in dezen tot Engeland te wenden. ))Hoe-

welde-taalonseenigzinsmoei
jeli
jk mag zi
jn,'' zeiden zi
j, ))zi
jn deEngelschen toch
onze geloofsgenooten en staan onder een regtvaardig, gematigd bestuur. Eslzz
tBzTn's

zeemagt is aanzienli
jk genoeg, om het Land van de zeezi
jde te beschermen, en met
de onze vereenigd, zalhetden Spanjaarden nimmer gelukken, meestervan de zee te
worden, en zulks te minder daar Denemarken ,Zweden,Em bden en de Duitsche Hanzesteden niets vuriger zullen verlangen , dan in ons bondgenootschap opgenomen.te

worden. Hierdoor wordtaan de Nederlandsche gewesten, die zicllnog onder Spanje's
magt bevinden, alle handel onttroltken, waardoor zi
j genoopt zullen worden, gemeene zaak met ons te maken, terwi
jlFrankrn
jk eindeli
jk,om dezelfde reden, ook
onze zjde zalkiezen (:).'' Daar ohAwzz tegen deze gronden niets inbragt, besloot
men tot eene vereeniging met Engeland, onder voorwaarden , ((die het best met

xegt, billi
jkheid, godsdienst en het dreigend gevaar overeenkwamen-'' ELlzAlETx:
had,welis waar, onlangs aan eenige aanzienli
jke Nederlanders haar ri
jk ontzegd,
maar'men wist, hoe zeer zi
j hier in weerwil van zich zelve gehandeld'had (5).
Ook was, om dien tt
l'd, een geschil met hetEngelsche Hof overvi
jftig duizend gulden, welke de Staten, als soldt
j, aan eenige Engelsclle Kri
jgsbevelhebbers waren
schuldig gebleven,in derminne bi
jgelegd (é). Xen wist, hoe ongaarne deKoningin
den Prins betrekungen met Franltvkjk zag aanltnoopen, en datzàjnoode Ilbtland en
Zeeland onderFransche.heerschappi
jzien zoude. Uitdien hoofde had zi
jrlxzlpsgeraden,
ohAxzz zooveelmogeli
jk toe te geven,doch ten antwoord ontvangen,dat))oproerlingen
.

gestraftmoestenworden-''En op het vernemen ,dat de Prins, door middel van sT.Axznz-

oownzen zvwxvs,metbetFranscheHofonderhandelde,had zi
jII&.wxzLhooERsnaar#p&
land gezonden, om di
t ten sterkste teonlraden.Roozhsvondaanvankeli
jkmeeringangbi
j
deStaten dan bi
joaAxzz,wiensRaad en HofpredikerPIETER L'olslLEva,HeervanWJliersen W estltoven,hem ,naar eenigen,vermaa de,zichnietmetELIZABETH in te laten,

daar zi
j geen bekwaam Kri
jgsoverste had dan den GraafvanSusseœ,wien,ofschoon ten
onregte,nagegeven werd,dathij den Hervormden nietgenegen was. DePrinsevenwel,
(1)sz P:TIT,Chron.de#pll.T.ll.p.305. v.METERES,Ilist.d.Nederl. 00rl.B.V.b1.111.
(2)sz PZTIT, èltron.d.#pll.T.lI.p.306. v.METEaEN,Ilist.d.Nederl. oprl.B.V.bl 111.

(3)ZieMervoor,bl.466.
(4)Resolutiên rc4 11011.bl
j wAGnslza)D.Vll.bl.82.
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overeenkomstig zi
jne gewone staatkunde van metFrankrk
jlcen Engeland op éénen tijd11
56
8576
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te handelen,

jne
zoo mogeli
jk, aan te sporen, trad met ELIZABETII in onderhandeling, zonder zl
betrekkingen met Frankri
jk af te breken; en Rotahs ontving, door zi
jn toedoen,
van de Staten een gouden ketting ter waarde van duizend gulden ten geschenke.
Tegen heteinde van W intermaand werden dan de Heer van St.Aldegonde, Xr. PtvLrs

Buts en Dr. y'
ltAwçozs xAALzox naar Engeland gezonden. Zi
j gaven der Koningin
een naauwkeurig berigt van den staat van zaken in de Nederlanden en van den

aioop der bi
jeenkomstte Breda, en vertoonden haar, ))hoe de Prins en de Staten,
pelke nu aan een goeden vrede wanhoopten, zich tot haar wendden a1s tot eene
ware Beschermster van het geloof en eene Vorstin, die uit Hollandsch bloed was

ontsproten (1). Xogtzt
jkunnen besluiten,deStaten krachtdadig te ondersteunen,dan
boden deze haar onder zekere voorwaarden,nader te bepalen,de heerschappi
j over
Ilblland en Zeeland aan-'' EI-IZABETU verleende den gezanten een gunstig oor, en

Nnoemdeterstond gemagtigden,om methen te onderhandelen (2).
Zoodra bE Rzovzszxs van dit ezantschap onderrigt was geworden, had hi
&x- s121'.
J- l)z cH.
ProkPIGM naar E ngeland gezonden, welke de Koningin aanspoorde, ))de zaaltgelastigden kelm.
1576

van Ilolland en Zeeland, alszi
jnde oproerlingen, overeenlkomstig hetvroegergesloten
verdrag, niette hooren, maar hun hetRi
jk te ontzeggen-'' Zi
j antwoordde, ))dat zi
j,
lletvoorzekernietgevoegeli
jk achtte,oproerlingen te beschermen,maarook alszoodanig
deHollandersen zeeuwen nietbeschouwde,daar deze zich alleen tegen de dwingelandi
j
des Hertogs van Alba verzet hadden , en genegen geweest waren ,zich in allen deele

aan den Koning en de beslissing der Algemeene Staten te onderwerpen, waartoe zi
j de
tusschenkomstdes Keizers.hadden ingeroepen. Xaar ziende,dat er van den Koning regt

noch genadetewachtenwas,hadden z'
i
j beproefd,zich onderFranlv
-rkjlêsIlescherming te
stellen,lzetgeen hetEngelscheHofevenmin onverschilligkonde zjn,alsdathetSpaansche
kri
jgsvolk, ondervoorwendselvan de oproerlingen in toom tehouden,indeNederlanden
gedurig werd vermeerderd. Zi
j had gepoogd, den Landvoogd totbevrediging te stemmen, maar hi
j had haren raad niet geacht. Z1
j kon derhalve de Hollandsche gezanten niet voor het hoofd stoten, doch zou eerlang zaakgelastigden naar den Koning van

(1)Zi
j stamde nameljk af A'an Flclppw,de dochter van wILLEM lll,Graafvan Ilenegouwez,
Holland e1tZeeland, die met EpuAlo l1l,Koning van Engeland, gehuwd geweest was.

(2)Resolutiënt/cn 11011.bi
j wAII>:yAAR,D.VlI.L1.83,en vA5wIJ:opwAGENAAR,St.Vl1bl.30.
30R, Ilist. d. Fc#&'
l. 00rl. D. 1. B. V1ll. b1.661. v.METEREN,Ilist.d.Nederl. 00rl.B.Y.
bl.111. I,E PETIT, Chron.de #p/l.T.lI.p.306,welke onder dellollandsche gezanten 0ok opnoem t zu u y Dsa Doss en w ILLSM vAy slzsvst'
r.
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- Spanje zenden,om over hetgemeene nutvan beide kroonen teraadplegen,metbewi
js
van hare zucht tot onderhoud der verdragen.'' Der Staten gemagtigden ,door den Prins

aangespoord,hielden ondertusschen ernstig op antwoord aan en verzochten eindeli
jk,
))ten minste bescherming en hulp van de Koningin,wanneer zi
j hetnietraadzaam mogt
achten,voor alsnog de aangebodene opperheerschappi
jteaanvaarden-',ELIZABETU scheen
niet geheel afkeerig van dien voorslag; zi
jverklaarde althans, bi
j monde harer gelastigden, ))dat het haar te zwaar zou vallen, Ilolland en Zeeland op hare eigene

kosten tebeschermen;wel wilde zi
j in naam diebescherming op zich nemen,welke
zich echter alleen tot W alcheven kon bepalen; de verdediging van Ilblland moest den

Prins en Staten blt
jven aanbevolen.'' W aarschl
jnli
jk is zi
j van dit plan door I)E
cuxxplowl weder afgebragt; immers gaf zi
j den Hollandsche gezanten later te ltennen, ))dat zi
j in deze hoogstgewigtige zaalk geen besluitkon nemen, zonder vooraf
hetHuisderGemeenten (Parlement) gehoordtehebben-'' Op dit berigt,benoemden
de Staten weder gemagtigden, om met den Prins over de opdragt der heerschappi
j
aan Engeland te raadplegen, ofschoon Gouda en W oerden er niet in bewilligden ,
en de afgevaardigden uit het Noorder-hrwavtier vooraf hunnen meesters verslag wilden

doen. De gezanten in Engeland wachtten ondertusschen de bijeenkomst van het
Parlement af; maar de Koningin kon niet besluiten, hun verzoelk aldaar ter tafel
te brengen, of te veroorloven, dat ziJ* zelve zulks deden. Uit alles bleek hun
duideli
jk, dat ELIZABETH wel begeerte had naar de opperheerschappi
j over Ilblland

en Zeeland, maar oorlog met Spalqje vreesde; en dat zi
j, van den anderen kant,
hen niet geheel wilde afwi
jzen, uit vrees, dat men zich totFt-anlvrt
j'lv mogtwenden. Hun dringend aanhouden op een beslissend antwoord, noopte haar eindeli
jk,
den Prins van oranje.schrifteli
jk te verkl:ren, ))datzi
j hetbewuste aanbod nietmet
eere kon aannemen, vöör zi
j door een gezantschap beproefd had, den Koning van
Span'
e tot vrede te bewegen, waartoe zi
j wel hnop voedde.'' Vroeger reeds had
zi
j zich laten verluiden, datzi
j de bescherming van Kolland en Zeeland op zich zou
nemen, als de vrede niet tot stand gebragt kon worden. Voorts wenschte zi
j, )dat
men intusschen met geen anderen Vorst in onderhandeling zou treden, of vreenad

kri
jgsvolk inroepen,daar zi
j ditten hoogsteeuvelzou opvatten.'' Genoegzaam hetzelfde
antwoord gaf zi
j aan de gezantep en tevens daarbi
j te kennen, dat ))een vergeli
jk
haast getroFen zou zi
jn,indien de Hollanders en Zeeuwen deRoomsch-ltatholt
jkegodsdienst wilden dulden.'' Doch de afgevaardigden verzekerden , dat deze godsdienst in
Ilblland en Zeeland reeds te eenenmale vervreemd was; en verzochten nu verlof,
om eenig geld te ligten. De Koningin echter verklaarde, dit niet te ltunnen bewilli-

gen, vöôr zi
j de beraamde middelen van bevrediging in hetwerk gesteld had; maar
veroorloofde hun evenwel, twee honderd soldaten in Engeland te werven, en twee en
dertig sttlkken geschut aan te koopen en te verzenden. Xet hare betuiging van har-
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tcli
jke genegenheid voordeze Landen, en eenebelofte van bj degehooptevredehan-15
16
57
86
deling voor het behoud van de Hervormde godsdienst te zullen waken, keerden de gel
zanten naar Ilblland terug, en gaven den negentienden van Grasmaand ter Statenver-

gadering verslag van hetgeen zj'verrigthadden (1).
De vruchtelooze pogingen in Engeland en de drang der omstandigheden noodzaakten

de Staten, naar elders om bescherming het oog tewerpen. Zi
jwerden hiertoeten
sterkste door den Prins gedrongen, welke betuigde, ))dat hoewel het bewind hem

ab hoogste Overigheid werd opgedragen, het hem niet mogeli
jk was zonder hulp
van vreemde Heeren, de Landen tegen het geweld der vjanden te beschermen,
alzoo hi
j daartoe van zichzelven geen vermogen had.'' Er werd dan ter Statenvergadering, met uitzondering van de statl Gouda, welke nimmer van uilheemschen
onderstand wilde hooren, eenparig besloten, ))tot verandering van Heer over te gaan,

en te dien einde te onderhandelen metden Koning van Frankri
jk, zjnen broeder, of
eenig ander vreemd Potentaat,welke Ilolland en Zeeland onderzijn gebied en bescherming zou ontvangen (2).,' Xen vermoedt,dat deKoning van Navavreniet ongaarne
z0u gezien hebben, dat hem de oppermagt over deze gewesten ware opgedragen, en

hij uit dien hoofde hulpbenden had aangeboden (5), hetgeen echter, behalve uit
geldgebrek, oolt waarschijnlijk was afgewezen, om niet ELIZABZTU en het Fransche
Hofte beleedigen ($. Hoe ditzj,de Staten gaven oaAwzzvolmagt,metFrankvi
jk
te bandelen. HEwORIK llI had den Prins te kennen gegeven, dat indien hem of

zjnen broeder, den Hertog van Alençlm , een geljk voorstel gedaan wierd, als aan
Engeland geschied was,men gunstigerantwoord tewachten had (5). Froegerreeds
àad hi
j,op 'sPrinsen verzoek,den Staten vergund,te Calais verlof- en geleigelden te
heFen, hetgeen hun genoeg zou opgeleverd hebben, om den kri
jg voort te zetten.
Xaar de scheepskapiteins weigerden de geleibrieven van Calais te eerbiedigen, waar-

doordit gunstbewi
js,tegen hetwelk bz zty:oc>rs>:xszich tevergeefs verzethad,nutteloos
werd. ));oobezwaarlt
jk kan een Heergehoorzamekri
jgslieden hebben,die arm isen
(1)Resol.r.11011. bijwAGENAAR,D.Y11.b1.85-87,en cl
toE:v.pluzsrEasa, in dehrchives
de la Maison #'orange,T.Y.p.332. :0n,Ilist.d.Nederl. pprl.9.1.B. Y11l.bl.661,662,
IX ,bl.667. v.ME'
rsaEs,Ilist.d.Nederl.pprl.B.Y.bl.111 verso. HOOFT,Nederl.Jfdf.B.X.
bl.444 ,445.

(2)Resolutiën rcn ffpll.bijcn0ENvAN pmss'
rsnEa,in de Arehivesdela Jfcïzpzld'orange,T.V.
p.341,en bi
jwAGESAAR,D.YlI.bl.87. Ziev.wux op wAGswwAa,St.VII.bl.300 2.
(3)Ziehiervoor,b1.480.
(4)wz
tGsxàxlt,D.VlI,bl.87. v.cohvlxwlnnsslTzxyjde Tachtigi.oprl.9.lI.b1.573,574.
(5)v.Rxyo,Nederl.Gedc/l.B.1.b1.12.
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otsoldj geenen raadweet(1).',De Fransche gezantaan hetSpaanscheéofverklaardc
1576

evenweleenigejaren later,dat))Koning ITEwIIRIK llIdeaangebodeneoppermagtoverde
Nederlanden afgewezen had, omdat hi
j geene weêrspannelingen ondersteunen,oftegen
hetalgemeen belang derSouvereinen handelen wilde (2).,' W athiervan zjn moge,
t1e Prins wendde zich totFrankrijk, waar men i
jverig aan den binnenlandschen vrede
arbeidde, welke ht
j hoopte, dat den Koning meer genegen zou maken en beter in
staat stellen, hem te ondersteunen. De verwachte vrede werd wel tot stand gebragt,

en oRAxzz daarbi
j in hetbezit van zi
jn prinsdom en al zi
jne overige goederen in
Frankrkjk hersteld;maar uithoofde der voortbestaandevi
jandschap tusschen denKoning
en zt
jnen broeder,en vooraldoor den gunstigenommezwaaivan zaken,die kortdaarop
in deNederlaltden volgde,bleven de onderhandelingen een geruimen ti
jd steken (5).
De vi
jandeljkheden waren onderl.
usschen voortgezet.Graafyqxzll,s van #pAczllp,welke
onlangs tegen eene jaarwedde van vi
jfduizend gulden in Staatschen dienstwas getre21v. den, had de drie schansen om en bi
j Krimpeltbi
j verdrag hernomen, en de bezetSPrOk- in er al het geschut achtergelaten.
k-elrn t g
De Spanjaarden beschouwden d,it alseen zeer
.

-

1576 zwaar verlies, daar hun nu grootendeels de pas was afgesneden, I.
lblland tot onder-

werping te brengen (1). Xogtdit alzoo den moed der Hollanders weder eenigzins
verlevendigen,de belegering van Zierikzeedaarentegen baarde denPrinssteeds groote bezorgdheid. De stad werd door MoxnhAoox gedurig meer en meer benaauwd, en wan-

neer zi
j bezweek, was de gemeenschap tusscllen Ilblland en Zeelaltd, waar allesaan
hing, verbrolken. Krachtige hulp was van het uiterste belang, docll waar die op het
oogenblik , van ellk verlaten en door nieman; ondersteund, te vinden? Een verhaal,

datvri
j algemeen geloofheeftgevonden, wil, dat in dien bangen ti
jd, de Prins van
oranje voorstelde,de'molens te verbranden,di
jken en dammen door te steken,enmet
vrouwen, ltinderen en tilbare have zich in te schepen, om in een ander werelddeel

cen ander Yaderland te zoeken (5). Hettlenkbeeld van landverhuizing zweefde reeds
sinds het begin van den oorlog in sommige hersenen. Tegen heteinde van Vl
jftienhonderd twee en zeventig verzocht de burgeri
j van den Brielaan hetgeregtdierstad,
(1)v.REvo,Nederl.Gc,
sc/l.B.1.b1.13.
(2)TEAVATER,Yaderl-#fd/.D.lY.b1.125.
(3)hrchivesdela Maison #'orange,T.V.p.328,334. v.REvb,Nederl.cesch.B.1.bl.12.
1l00FT,Nederl.Ilist.B.X.bl. 449.

(4)Mxzoocz,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.XYI.p.324,325. cAxpAxA,della guerra #iFiandra,
T.1.p 155 '
verso. I.EPETIT,OArpoi.#..
ïI011.T.lI.Liv.Xl.p.30à. :0R,Ilist.d.Nederl.oprla
9.1.B.Y1ll. b1.662. HOOFT,Nederl.ffïd/.B.X.b1.445.

(5):0R,111st.d.Nederl.0prl.9.1.B.YllI.bl.664. HOOFT?Nederl.fff=.B.Xl.bl.452.
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68))huis en hof te mogen verlaten (1).
'' Soxox stelde, kort na het overgaan van Kaqr-1515
l
76

em ,den Prinsmede ietsdergelt
jksvoor (2). ORAwzk zelfhad, weliswaar, in het
najaar van Vi
jftienhonderd vi
jfen zeventig den Staten nadrukkeli
jk onderhetoog gebragt, dat het Land ))in de uiterste gevaren des doods verkeerde, wanneer men zicll

nalatig en slaphartig gedroeg (5);'' maarjuistditwanneertoonde aan, datde Prins,
zoo m en in het tegenovergestelde handelde, er dit gevaar niet in zag. Hoe ver

oaAxzz af was van wanhoop te willen inboezemen, bli
jkt a1s hi
j om dezen ti
jd
den Staten voorhoudt: )Door twl
jfelachtigheid, besluiteloosheid en wanhoop kunnen
onze zaken nimmer eenen goeden of voorspoedigen voortgang nemen; door zulke
begrippen doet men Gods Almogendheid eweld en overlast aan, als of God niet dieeen ware, welke de ellendigen en verdrukten in hun uitersten nood bescllermde.Xen

moet dan van onze zi
jde geene kleinmoedigheid toonen, maar God ootmoedig bidden en jich geheel Zi
jner goedertierenheid onderwerpen; want, voor zooveel dezen
onzen kri
jg en oorlog betreft, de redeli
jkheitldaarvan is voor ons, de regtvaardigheid
is het steunsel onzer zaak, en onze onschuld en onnozelheid is hetgeen ons in alles

versterkten krachtgeeft(4).,' In geen anderen geesthad hi
j,eenigemaanden vroeger,aan zAw van Nassau geschreven:))De vi
jand tast onsvan alle kanten aan.- W i
j
verdedigen onszoo goed wj kunnen en naar de middelen,welke God onsverleent.
Wi
j zien ons nietalleen van elk verlaten, maar ook zelfse1k tegen ons,docll zullen
ons niettemin ten einde toeverdedigen.- Onzezaak isregtvaardig en billi
jk, daarom
steunen wi
j geheel op Gods barmhartigheid. W anneer alle menscheli
jke lmlp en
hoop verdwenen is, zalHi
j ons, door de krachtZi
jns arms,ondersteunen en uitalle
nooden redden (5).,' Is het derhalve waar, dat de Prins zich iets van een dergeli
jk besluittegen dezen of genen heeft laten ontvallen (6), dan za1 die persoon
dit veel te ernstig opgevat, of als stellig genomen hebben ,wat oRkwzz slechts als mo-

geli
jk had voorgesteld en waartoe men, zi
jns ondanks, eindeli
jlt zou moeten komen,
wanneer de zaken niet krachtiger en met aller zamenwerking doorgezet werden. En

(1) Verlt
j-db.#o'stad #z.
f:2bj v.wlzxopwAGESAAR,St.V1l.bl.33.
(2)Ziehiervoor,bl.281.
(3)Besolut.r.11011.bl
j v.wuxop wAussA&a,St.Vll.bl.33,34.
(4)Resolut.r.11011.bj v.wux op wAGE:AAR,St.YlI.bl.34.
(5)Archives de la Jfcgpgz d'orange,%.V.p.281.Vgl.daarbj ook p.27. ln dienzelfden
vertrouwenadem enden toon is 'sPrinsen brief, twee m aanden later aan den Graaf van Ilnhentu.
ckcHxRp, correspondance de GIJILLAUME lo Taciturne, T. 111.p. 104.

(6):0a,Ilist.d.Nedevl.pprl.9.1.B.VllI.b1-664.
11 DxzL. 5 STrK.
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- dan was dit zeggen geen bljltvan wanhoop,maarvan aanmoediging (1). Antleren
meenen, dat de Prins het bewuste voorstel deed, om de Staten te eerder tot hetinroe-

pen van vreemde hulp over te halen (2). Zekeris,dathetnemen van een besluit
vandien aardnietin zi
jnltarakterlag;oolkwisthi
j, datdezaakonuitvoerbaarzi
jnzou;
indien de Hervormden lzaar gewild lladden, zou de overige bevolking er zich tegen

gekant hebben; men had zich reeds in bedenkeli
jker oogenblikken bevonden (5).
Daarenboven ondersteunen noch de besluiten ter Raadsvergadering van Ilblland, noch

'sPrinsen briefwissel,zoomin vöôra1sin en nadien tjd,ditzonderling verhaal(é).
Ongetwi
jfeld verkeerden thans Ilblland en Zeeland in groot gevaar, waaruitzi
j weder door eene dier onvoorziene gebeurtenissen gered werden, welke in de geschiedenis

t5 v. van den Taclltigjarigen Oorlog nietzeldzaam zi
jn. Ds REovEszls nameli
jlk overleed te
ent
e-Brusset aan eene heete koorts, naar het schi
ma
and
l.nt van pestacj1tjgeyj aard, welke hem

1576 sleclztsvjf dagen aan hetziekbed gekluisterd had (5). Eenigen gissen,datdeellendige staat der gewesten, aan zi
jn bestuur toevertrouwd, en hetweinige uitzigt, dien
te verhelpen, zi
jne ziekteveroorzaakten zi
jn dood verhaasthebben (6). Ondergunstige verwachting derNederlanders, lzad hi
j hetbewind over hen aanvaard (7), doch
hun vertrouwen verloren, sinds hi
j meer en meer in de voetstappen van ALBA begon
te treden (8). Even a1s zi
jn voorganger, hield hi
j hen voor ltetters en derhalve
als ontrouw aan den Koning (9). Xogthi
j in kri
jgsbekwaamheden voorA1.st zwichten, hi
j overtrofhem ,naar sommigen,daarentegen in beleid,vaardigheid,bescheiden(1)Ilist.d.Satisfactie?
7.Goes,bl.207. v.wIJN op wAGESkNR,St.5/11.bl.34,35.
(2)AVAIIE:AAR,D.Yll.b1.89.
(3)GROEXv.pltlxs'
rEnEn,in dehrchivesdektzMaison d'orange,T.V.p.372.
(4)v.wlz: op wAGEXAAR,St.Vll.bl.35.
(5)VIGLIIEpist.Select.p.407.slEsnocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.XYl.p.326 verso.cz
tMpwxa,
della gtfcrrc di Fiandra, T.1.p.155 verso. B0R,Ilist.d.Nederl.oorl. D.1.B.YIlI.bl.663.

v.Rzvo,Nederl.Gesch.B.1.bl.13,en BENTIVOGLIO,Nederl.Hist.bl.236,zi
jn deeenigeonder
deoudsteSchri
jversoverden opstand tegen Spanje,welke,doch zekeronjuist,melden,datpz
REf
zuEsEws met )eene haastige pest, o0k spraak en verstand verloor-''

(6)Briefvan GRAyvzssn aan den Koning,in deAvchivesdelaJfcgpzld'orange,T.V.p.331.
:s5TIv0GsI0,Nederl.ff9/. b1.236.

(7)Ziehservoor,bl.328,342.
(8)Memoires des càpdd.
çpassées ctfz Pays-Ba,
î de 1576 a 1580,bl
j v.0.zslwll,Gedenkst.
D. 1.bl.308.

(9)vIGsIIEpist.ad IlopprarAl,p.804,860.

.,Z'-.F't'-'.WLfozrr/..e6*a,?ezewpv-,
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heid en godsdienstigheid (1). Hierop isaangemerkt,))datmen in het oog moethou-15
168d
576
en de verschillende omstandigheden van ti
jden, in welke de bdd: Landvoogden aan
het bestuur geraak-ten. ALBA kwam in een tt
jd, toen men aan hetHofvan Spanje
waande, dat de Nederlanders door zaclltheid bedorven waren , en eene voorbeeldige

strafoefening de beroerte ligteli
jltzou stillen;zi
jn lastbragtmede,noch vuur,noch
zwaard, noch strop te ontzien;men schreef hem ,dat hi
j nietmistasten lkonde,dewi
jl
alde Nederlanders,hoofd voor hoofd, schuldig waren aan gekwetste Xajesteit(Q).
DE REorEsvxs, daarentegen,kwam in een ti
jd,toen het Spaansche llofvan die maatregelen reedsvri
j watteruggeltomen was. Xen llad bi
j de uitltomst geleerd, datdeze
onmatige gestrengheid olie in het vuur der beroerten geworpen had; men begon haar
derhalve te lenigen; en in plaats van door geweld de Nederlanden te vermeesteren,
dacht men hen door hoop op bevrediging in slaap te wiegen, en langs dien weg het
oogmerlt der volstreltte overheersching te bereiken. Derhalve was hetontwerp ,waarnaar
I)E ltyrovlrs>rxswerken moest,van eene andere gedaante dan dat,hetwelk men AxzBA had
medegegeven. Op het beleid en de vaardigheid van nz R>roc>rsyrxs valt niet overbodig

te roemen. De twee groote zakenj wellke hi
j bi
j hetaanvaarâen van hetbewind te
verrigten vond, waren het ontzet van Middelburg en het innemen van Leiden; en

beide zag hi
j mislultkcn. - Letten wi
j eindeli
jlt op de bescheidenheid, welke men
hem toeschri
jft, dan hebben wi
j uit het hiervoor verhaalde reeds verscheidene
stalen gezien, dat de ingezetenen , welke den Koning aanlkleefden, veel meer gehoor

vonden bj Ats-t dan bi
j hem (5).'' Het ltan evenwel bezwaarli
jk ontkend worden,
dat hi
j den Hollanderen en Zeeuwen meer afbreuk gedaan heeftdan ooitdoorALBA
geschied is, en hunne magt veelzwaltlter en geringer gelaten heeftdan hi
j die gevonden had (1). Ongetwi
jfeld zou .
hi
j nog gevaarli
jlker voorhen geworden zi
jn,zoo
hi
j zi
jn eigen wil, zi
jne eigene inzigten, en niet 'sKoningsvoorschriften had mogen
volgen,en bovenalmeergeld te zi
jnerbeschiltking gehad badde. Gebrek aan ditlaatste en de daaruitvoertspruitende muitert
jen dersoldaten belemmerden llem in alzi
jne
plannen (5). En hieruitlaatzich ligteli
jlkverklaren,dathi
j berouw gehad heeft,de
landvoogdi
jop zich genomen te hebben(6).- Onder zjn bestuurwasin deNederlan(1)STRADA,deJlcllpBelg.Lila.Vll1.p.487,488. IIOOFT,Nederl.ffïdf.B.X.bl.446.
PANA,della guerra diFfffptfrc,T.1.p.156,isonuitputteli
jkin 'sLandvoogdslof.
(2)Vgl.echteroverditlaatste,hiervoorL1.19,20.
(3)Ilist.r.#.Satisfactiet?.Goes,bl.207,208.
(4)STRADA,deBeltoWt
?lpfcp,Izib.Vll1.p.488.
(5)v.coRvlxwlERsslTzxv,de Tachtigj.oorl.D.1I.bl.563.
(6)vlGtllEpist.ad HoppEacx,p.734.
62+
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eene belangri
jke verandering in de ti
jdrekening ingevoerd. Den zestienden van
zomermaand Vi
jftiebhonderd vi
jfen zeventig had hi
j, op last des Konings, een bevel
uitgevaardigd, dat voortaan het jaar met den eersten van Louwmaand zou beginnen,
hetgeen in Fra3tlêrljll reeds twaalf jaren te voren geschied was(1). Hierdoorwerd
de zoogenaamde Stl
jl van den Sprc vernietigd, wellte vooralin Frankr%jlçen in de
meeste Nederlandsche gewesten gebezigd werd,waarbi
j hetjaar metdeneerstenPaaschdag aanving,hetgeen aanleiding gaftotschronmeli
jke verwarringen van ti
jdenenzaken,
inzonderheid wanneer bi
j de dagteekening niet naauwkeurig was aangewezen, of ztj
vôôr ofna Paschen gesteld was,welk feest,bi
j afwisseling,naarmate hetverschilder
standen van de maan, tusschen den twee en twintigsten van tentemaand en den vi
jfen twintigsten van Grasmaand kon invallen (:). Van daar,datmen in Kolland, gelt
jk uithetRegisterder Staatsbesluiten is afte nemen, reedssedert eenige jaren met
den eersten van Louwmaand hetjaarbegonnen,en in Vl
jftienhonderd tweeen dertig
getrachthad, dit ook ten Hove doorte drjven (5). In I.
lblland en Zeeland isdeze
@
iaarsti
jlbi
jhetbevelschriftvan Vl
jftienhonderd tachtig aanbevolen (4).
Xetden dood van I)E u ovEszwsverdween nietalleen de hoop derSpanjaarden,weldra een einde aan den kri
jg te maken,maarook ontwaaltte onderhen devreesvoor
ondernemingen van de zjde derHollanderstegen degetrouw geblevenegewesten (5).
De plotselinge en snel toenemende ziekte had den Landvoogd verhinderd, een opvolger

tebenoemen, waartoehem deKoning, in gevalvan overlt
jden,eene scllriftelt
jkevolmagt had verleend. W elhad hi
j het verlangen te kennen gegeven, dataan BARLAYxow'
r hetbeleid derregeringszaken, en aan XAwSI/ELI)T datvan den krt
jg wierd opgedragen, doch niets bepaalds daaromtrentvastgesteld; en na zi
jn dood deden de beide
Heeren,naarhetschi
jnt,volstrektgeene pogingen,dehun toegedachtehoogewaardigheden teverwerven,waartoe trouwensde netelige ti
jdsomstandiglzeden in henweinigbel
geertemoestenopwekken(6).lmmerswaren ))dezakenalom inverwarring,deingezetenen
(1):0R,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.Y111.bl.644.
(2)ZievooralhieroverIlgvpscopza op MElzlssToxE,D.1.bl.297-330.
(3)&VAGENAAR,D.5711.bl.91.
(4)v.&vlzx op VgAGEXAAR,St.VlI.bl.35.
(5)MzxllocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.Tuiv.XVI.p.316 verso. IIIERGES, in eenc aanscltri
jving aan
de steden van Gelderland,noemthetoverlijden van ozREorsssxs,))in desen gefehrliken turbulenten tyde und inwendige krychsloopcn , ecn seer schadelick afsterven, und datto i enste hoichs

berumpterConinklykeXajesteitsnyetpraejudicablickcrund oick,in respectedesestyts,nyetonber aemlyker hadde voorfallen kunnen.'' v.HAssEs'
r,Stukk.r.#.jïaderl.#f:f.9.111.bl.66.

(6)v.p.vvycx'
r,Ilist.d.Troubles,%.lI.p.335.

B ES VABERLAND S.

i9J

tot armoede gebragt, de klem der gehoorzaamheid was losgemaakt, 'sLands schatkist15681576

totden bodem geleedigd,hetkrjgsvolk onbetaald en gereedaanhetmuitenteslaan(1).''
DeRaad vanState,alsverbeeldendeden Landvoogd,wienspersoonlt
jkeRaadhjwas(2),
aanvaardde het opperbewind en werd er door den Koning, op hetnadrukkelt
qk ver-L2ent
4ve.
toogvan uopplhvs,bi
jvoorraad in bevestigd,tothi
j een Landvoogd ))van zi
jnen bloe-maand
de''zou gezonden hebben (5). GRAXVELLZ had aangedrongen, terstond XAROARETIIA 1576
van Parma naar de Nederlanden teruglezenden (1). Indien daaraan geboorwasgegeven, zou men misschien de noodlottige gevolgen van eene tusschenregering voorko-

men hebben (5). DeRaad van Statebestond toen eigenli
jk slechtsuitdrie leden:FIups vAx chov, Hertog van Aarscltot, den Graaf van Barlaymont, en den Voorzitter
vzoucs. Op last des Konings, werd dat getal vermeerderd en dit Staatsligchaam alzoo
zamengesteld uit:den Hertog van Aarscltot, die,hoewel de voornaamstevan dienRaad,

echter,wegensveelvuldige bezigheden elders,zelden dezittingen kon bi
jwonen. Hem
volgde in rang Graaf PIETER ERNST v&x xtxspELnT, wien sommigen evenwel als daam
toe niet behoorende willen beschouwd hebben ; voorts het hoofd van den Raad der
r,
Geldmiddelen ,deGraaf van Bavlaymont, en hetmedelid MAXISIILIAAN vxrAlx vAw oEw'
Baron van Rassingltem , later Graaf van Isingltem ; vloLxcs, die, ofschoon Voorzitter,

de vergaderingen, uithoofde zi
jnerwankelende gezondheid,bi
jna niet bezocht, maar
door wiens handen nogtans alle stukken gingen; Ahworo s&sBov'
r, Heer van Spa-

land, uit een aanzienli
jk geslacht in B%
jnland ontsproten, Oud-Kanselier van Gelderland, thans Voorzitter van den Geheimen Raad; cHaxsroFFEL vAx Assoxvlxzrz,
Lid van dien Raad; Lrxs bELRIo en zEhoxlxo nz RUEDA of Roni, beide Span-

jaarden en leden van den Raad van Beroerte, van wie het volk deswege zich
weinig goeds voorspelde, het allerminst van nz ztvznA, welke aan de muiteri
jen
der Spaansche soldaten te Antwerpen deel had genomen, doch wienj voorzigtig-

heid en regtvaardigheid door anderen geprezen worden (6). Om den loop der zaken niet te stremmen, werd bepaald, dat de tegenwoordiglleid van vi
jf leden genoegzaam zou zi
jn, om besluiten te nemen en bevelen uit te vaardigen (7). Er
(1)Ilist.d.Satisf.p.Goes,bl.208.
(2)slsoEaplzx,D.VI.bl.194.
(3)xzwoocz,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.XYI.p.327.gTRADA,de#cl!pBelgieo,Lib.Vll1.p.490.
v.0.vyxcx'
r,Ilist.d.Troubles,T.lI.p.337.

(4)hrcltivesdela Jfcfdpozd'orange,T.Y.p.331.
(5)soltGxE:,pultlpps 11etla Belgique,p.93.
(6)oE TAssls,comment.Lib.111.p.200. v.p.vywcxT,Hist.d.Troub.T.ll.p.335 337.
(7)xzwoocs,Hist.d.1.g.d.Fl.Iaiv.XYI.p.327.
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8werd tevens een Krl
jgsraad benoemd, bl
jna geheeluit Spanjaarden zamengesteld. In6 di
en de Graafvan Mansfeldt, welke dadeljk uitLuœemburg was ontboden, niethet
opperbeleid der zalten van oorlog is toevertrouwd geworden, gelt
jk eenigen meenen,
was hi
j echter de hoofdpersoon, welke daarover geraadpleegd werd (1). Zeker is,
datde Raad van State hem , bj voorraad, hetopperbevelbinnen Brussellzeeft opgedragen (2).
De hoop der Hollanders en Zeeuwen, dat de nieuwe Bewindsmannen, meest Neder-

landers, den'krijg niet metzoo veelnadruk alsbz REoryzsExs zouden doorzetten, en
gewilliger het oor leenen aan eene bevrediging, door minder sterk op de afschamng
der Hervormde godsdienst aan te dringen, werd spoedig te leur gesteld. Immers werden niet alleen Zierikzee en W oerden eng belegerd gehouden, maar ook op nieuw
alle handel en gemeenschap met Ilblland, Zeeland en andere plaatsen, wellke 'sPrin'
sen zi
jde hielden, ))rebellen van Zi
jne Xajesteit,'' ten strengste, Ja, op verbeurte
6
van goed en leven verboden, zoo zelfs, dat Antwevpen weigerde, dit verbodscllrift
Gr
a
s
m.
af te lkondigen. Kort daarna echter gelastte men den Stadhouder IIIEROES en den
1
576
leden van den Raad van Hblland, welke te Utrecltt zitting hielden,de Hollandsche en
25v. z

Grasm eeuwsche steden schrifteli
jltte vermanen en uitte noodigen, onder 'sltoningsgezag
terug te keeren (5). Dezepoging,welkervruchteloozeuitslag reedsvan zelfgemaklkeli
jk te voorzien was, moest te meer alle gewenschte uitwerking missen, daarjuist
.

op dienzelfden dag de naauwere vereeniging tusschen Ilblland en Zeeland, welke in

hetvorigejaarnietten volle geluktwas,geheeltotstand ltwam (4). Dringend werd
dit thans gevorderd. Xen was immers in het bestuur van zalten steeds met de oude
m oei
-j
eli
jkheden bli
jven worstelen:verzalting van hetbelang van hetalgemeen uitbi
joog-

merken en bi
jzondere .
belangen; traagheid en weerzin in het opbrengen der ongeli
lk verdeelde belastingen; geen stelsel, geen regel in de geldmiddelen; nai
jver en
.

*

verdeeldheid zonder einde en zonder redmiddel; eenparigheid noch in de besluiten ,

noch in de handelingen. Xen miskende dikwi
jls de diensten van den Prins, terwi
jl
men weinig zi
jnen raad volgde (5). Hieroverhad hi
j schrifteli
jltzi
jn hoogstemisnoegen in de Statenvergadering, door hem den elfden van Lentemaand dezesjaarste
Delp beschreven, te kennen gegeven en daarbi
j vri
jmoedig verklaard, datzoo ))men
zijne begeerte, bevelen en raad alti
jd onderhouden, opgevolgd en ten uitvoer gelegd
(1)MExooce,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.XVl.p.327. S0R,Ih'
st.d.Nederl.00rl.B.1X.b1.667(2)VIGLIIEpist.Select.p.409. DETkssls,Comment.Lib.111.p.200.
(3)B0R,Hist.d.Nederl.opr/.B.lX.bl.681 683.
(4)Ziehiervoor,b1.414,415.
(5)(lloEsv.PRINSTERER,in deArchivesde la Jfcft
spn d,orange,T.Y.p.340-
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had, de zaken,menscheli
jker wi
jze gesproken,niett0tden tegenwoordigen staatzou-156>
h
1576
j wederbetuigd, ))dathi
J niet langer aan hetbeden vervallen zi
jn-'' Tevens ad hi
stuur kon bli
jven en lieverzien zou,dateen anderin zi
jneplaatsgesteld wierd,ten
.

ware m en de voorgestelde Vereeniging van Ilblland en Zeeland, het heFen der belas-

tingen, en het betalen van hetkrt
jgsvolk op beteren voetwisttebrengen (1).'' Dit
had ten gevolge, dat de vroeger opgemaakte punten van Vereeniging aan de steden
van Zeeland en die van het Appr#'er-kwartier, welke er nog geen besluit op genomen
hadden, voorgelegd en, in overeenkomst met 'sPrinsen gemagtigden, herzien werden,

waarop eindeli
jk het verdrag der Vereeniging van Ilolland met Zeeland door den
Prins, de Edelen, en de gelastigden der steden te belp geteekend werd. Xen leest
in den aanhef daarvan, dat ))de Ridderschap en Edelen van Ilolland met de af-

gevaardigden van de steden van Ilolland en Zeeland, bordrecltt,belp ,Leiden, G0uda, Rotterdam , Gprfolc/lcm , Scltiedam , Briel, W oerden, Geertruidenberg, Alkmaar,
ffpprzl, Enkltuizen, M edemblilc, Edam , slbnnikendam , Purmerende, Middelburg,
Zierikzee, Vlissingen en Fecrc, vertegenwoordigende de Staten van die Landen, zoo

op de Vereeniging (Unie) als op de Regering staatsgewi
jze tebelp bcschreven door
den Prins van oranje, uit zi
jn voorstel verstaan hebben, hoe 'tLand, zonder hulp
van buiten, den vl
jand had wederstaan en nog met Gods hulp te wederstaan had,
en tlaarin voorzien moestdooreen vastverbond en gemeenebest(republiekt,waartoe
goede regeling en verzekerdheid noodig waren. Dat daarom de Staten ensteden ,nalang
beraad en met volkomen last,behalve het vorig Verdrag van tlen vierden van Zomer-

maand Vi
jftienhonderd vi
jf en zeventig, zich op nieuw verbinden tot de volgende
punten-'' De achttien eerste dezer punten ef bepalingen zi
jn genoegzaam volkomen
geli
jk aan die,in hct verleden jaar.te Dordreclttvastgesteld (2);en in de volgende
achttien wordtdemagt,wellke de Prinsin Ilbllaltd uitoefende (5),toten doorgeheel
Zeeland uitgestrekt(1).
))zoo was dan de regering over Ilolland en Zeeland in handen van wxyuxzEx l

nu niet meer als Konings x
s/c#Apt/#cr, maar a1s oppermagt en.Souverein (ad interimt gedurende den twist naet den Koning,behoudens zullkevoorregten en regten,
welke de Staten ook onder den Koning uitoefenden, met eenige nadere bi
jvoeginW at ontbreekt hier aan eene opgedragen Seuvereiniteit? Xt
jns oordeels, niets.
(1)Besolut.r.Ilblland,bi
j wAGESAAA,D.Vll.bl.93,en b!
j GnOENv.PRINSTERER,in de ârchives de la M aison d'orange,%.V.p.340.

(2)Ziehiervoor,b1.414.
(3)Zie hiervoor,bl.415.
(4)B0lt,#t'
df.d.Nederl.oorl.9.1.B.lX.blj668,672. crootPlacaatb.D.ll.b1.2124.
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- Immers de regeringsvorm was,of liever bleef eenltoofdig,zoodanig echter,dat hi
j
erfelljknoch geheelonbeperktwas,maar,gelt
jk men thans zou spreken,constitutioneel
werd,dat is, aan verdrag en voorwaarden verbpnden,zoodat dePrins eenige zaken niet

k0nuitrigten ofuitoefenen buitenrade(advis)derStaten,behoudensechterbj hem de
j'
kktgevendeMagt en de verpligting van deStaten, Steden, Gemeenten, en het geheele

Volk,voor en uitwelks naam hier gehandeld en verdragen was,om zjne wettige
bevelen in alleste gehoorzamen,vooralin hetoorlogswezen endelandsverdediging(1),
die hierdoor totéén puntgebragtwerden, of, om metden Prins in zi
jne Yerklaring
zelf te spreken, hen ))zoo naauw vereenigden, alsof zj maar eene stad waren-''
Hi
j had ook de Uitvoerende Magt en de aanstellingvan allezooburgerli
jke, regterljke, a1s krt
jgsbeambten. Ht
j werd hierdoor dan geen Ambtenaarofbienaarvan de
Staten, maar hun Vorst en overiglteid (;). Maar nu de Staten? Deze bleven
nietalleen bi
j hunne oudevoorregten,datis,bi
jhunne vergaderingen, op beschri
jving der nu aangestelde Oppermagt, en bi
j hunne vri
je raadplegingen ten aanzien
van zaken van geldmiddelen en hetgeen daartoe behoorde; maar ook verkregen zi
j
daarenboven, dat er geene afstel
ling van regterlt
jlteambtenaarsdoorhem (den Prins)
geschieden zou dan raet hunnen rade, en m et benoeming van drie personen, waaruit

hi
j een kiezen zoude (5). Hetzelfde zou plaatshebben in de afstelling van stedell
jke
Overheidspersonen, waartoe de bewilliging van het meerdergetal der Vroedschap nu

vereischt zou worden,of,geli
jk laet met veelvoorzigtigheid en overeenkomstig den
waren aard der stedeli
jke regeringen wordt uitgedrukt, ))van de meerderheid van hen,
welke de Vroedschap en het ligchaam der steden, dat is, alde burgers, vertegenwoor-

digen (1).'' Daarenboven mogten door den Prins geene voorregten gegeven worden
zonder rade van de Staten (5), hetgeen deze laatsten in vroeger ti
jden van den
Koning wel verzocht, maar nimmerverkregen hadden. Eindeli
jk bleefde invloed der
staten zeer groot, dewl
jl de Prins alti
jd tot zi
jn hulp en rade zou hebben eenige
Afgevaarigden fGedeputeerden)uit de Staten in e1k der drieKwartieren, (datis,
Zuid-en Nenrd-Hblland en Zeeland), welke hunvan alleskonden verslag docn, of
hunne belangen Overbrengen (6). De belofte van oaAwzE in Vi
jftienhonderd twee en
(1)Zie Art.VI van hetVerdrag.
(2)Yrjl.Tzwuza,lliervooraangehaald,bl4169alsmedebl.410,411,412(3)ZieArt.X van hetVerdrag.
(4)ZieArt.XlIIvan hetVerdrag.
(5)ZieArt.XIvan hetVerdrag.
(6)Le Art.XYIIvan hetYerdrag.
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zeventigj dathj a1sKoninkli
jk Stadhoudernietszou verrigten,dan metrade der Sta-11
55
67
86
ten (1),wordtalzoo hier-deelsstilzwi
jgend vernietigd,deelsnaderverklaard en gewlzigd, metOpgave, wellte punten hi
j cl,en welke hi
j nietuitkrachtvan Oppermagt
zou kunnen bewerkstelligen zonder een voorafgaand goedachten der Staten. Door
deze opgedragene Oppermagt werden dan nu oolt vele raadplegingen der Staten inget

kort; en misschien is dit Verdrag mede eene der redenen, dat, terwi
jlde gedrultte
Registers van Ilblland over hetjaar Vi
jftienlzonderd vi
jfen zeventig alleen een zwaar
boekdeel beslaan, aldehandelingen derStaten overde vier volgendejaren zeerweinigezi
jn,en vervatworden in een geëvenredigdboekdeel. En ditte meer,daarmen
uitdrukkell
jk in de Raadsbesluiten van Ilelland van Vi
jftienhonderd vi
jf en zeventig
leest, bi
j de lnstructievoorden Landraad,dat ))zoolang dien voortduurt,deVergadering der Staten zal ophouden.'' - ))Xaar nu de Koning alsGraafbeschouwd! Deze

wordt nietgeheelvoorbi
jgegaan; de verdediging was weltegen 'sKonings benden, en
daarom werd alles, wat daartoe behoorde, aan den Prins bevolen; maar de Justitie

bleef nog op zi
jn naam. De regtsplegingen zouden bi
j hetHof,wegens hem, als
Graaf, worden waargenomen; doch aan dat Hof wordt onltrokken, wat er van ouds

aan toekwam , nameli
jk het ltennis nemen van zaken der gemeene middelen, en het
verleenen van provisiën tegen der Staten Ordonnantiën, welke Ordonnantien voorlzenen op de geldmiddelen zelf niet mogten uitgaan zonder Attache van den ffprc.
Xaar ook wordt aan het Hof iets gegeven, wat het niet, maar de Groote Raad

van Mecltelen bezat,nameli
jlkprevisiën van ACJfCJ en Ac.
s/'
fftf/i:(2). Daarenboven de
Reltenkamer,die alti
jd van wegeden Koning de aanstelling van vele ambtenaren gellad had, bleefvooreen gedeelte,naarlletschi
jnt,bi
jdatvoorregt(5),ten warezi
j
door deze Yereeniging en aanstelling van Gedeputeerden a1s geheel ingesmolten moet

geachtworden. Xaardatgeeftweinig verschil,dewi
jldieLeden toch allen stondenin
den eed en de belangen der Staatsgezinden, en hetbetrofdusmaar alleen de wi
jze,
lzoe.
Deze regeringsvorm heeft voortgeduurd tot aan den dood van den Prins, of
liever tot aan de afzwering des Konings en de nadere opdragt, ofbevestigingdervorige

opdragtaan den Prinsin vi
jftienhonderd een en tachtig.- Xaar in welke betrekking
komt nu llierhe
't Volk van Spl/cl# voor? svij hebben.hier den Koning, den Stadhouder, en de Staten: den Koning als nog nietafgezworen, maar in zi
jne bevelen
gelzeelachtergesteld; den Stadhoutler (bi
jtusschenregering)a1soppermagtig en wetge-

vend verltlaard;de Staten ,als dit hem opdragende vn gehoorzaambeid belovende. Dan

(1)5Tgl.lliervoor,b1.198,199.
(2)ZieArt.YIll,IX,en X van hetsrerdrag.
(3)Zie Art.X.van LetVerdrag.
11 DEEL. 5 STrK.
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76 in welke hoedanigheid en metwatreghtiteltloen zi
j dit? Nietalszelfoppermagtig
of de werkdadige Oppermagtdes Volks uitoefenende; die werkdadige Oppermagtwaser
niet; ,
m aar als vervangende, vertegenwoordigende en verbindende tle gansche menigte
en al de verschillende standen des Volb , die in het ligchaam hunner Vroedschappen
bezaten en besloten hielden het vernaogen en de bevoegdheid, ona uit naana en van

wege alde burgers en gemeenten zoodanige schiklkingen totalgemeen welzi
jn te beramen als zi
j, burgersen ingezetenen, op zich zelfbeschouwd, en zonderRegeerders
ofBestuurders zi
jnde (in den natuurstaat) zelven zouden beraamd bebben,indien het
mogelt
jk of gebruibli
jk geweest ware,de burgers,hoofd voorhoofd, op teroepen
en hun wil te vernemen. Xet één woord, die de magt bezaten ,welke de burgers in

hetgemeen, en van wege hen, de Vroedschappen bezeten hadden, nameli
jk, dat a1les, wat die Vroedschaps-collegiën, van wege en uit naam hunner burgeri
jen beraamden en besloten, geacht werll uit te maken , en ook grondwettig uitmaakte den

wil en hetbesluitvan dien ganschen burgerstaat,en derhalve de burgeri
jenverpligtte,
dat naar te komen. Dit belette echter niet, en de regelen van voorzigtigheid vor-

derden dikwi
jls, dat,aangezien de hoofdzaak wasdewelvaartdesganschen Volks,en
alle verdediging en hulp moesten vloet
jen uitdebeurzen en de welwillendlleid derinezetenen, schutteri
jen en gemeenten, mitsdien in zwaarwigtige gevallen, geli
jk van
regeringsopdragt en van vredesont
lerhandelingen, lzetzi
jstaatsgewijze, hetzi
jin enkele
steden, ook de burgerstaat, de schutteri
jen,ofde gilden geraadpleegd werden,often
minste op ofuithun naam bt
j vervanging gesproken werd. Xen makehieruitevenwel geene gevolgtrekking tot een Regt, even alsof daardoor aan de Vroedschappen,

die anders alleen het regt hadden, bi
j vertegenwoordiging te besluiten en mel
die besluiten hare Gemagtigt
len ter dagvaartte zenden, de handen gebontlen werden,

om naderhand zonder die schutterijen en giltlen ofhunne Hoofdmannen, alsook '
op
hunne beurt ondergeschikt en de schutters vertegenwoordigende, niets te mogen doen.

Het was enkel een uitvloeiselvan hetvoorzigtig staatsbeleitl des Prinsen van oranje,
en doorgeene verbindteisvan de zi
j4e derStaten,van den Prins, ofvan de burgerijen tot eene wetofeen voorregt gemaakt, ook maaralleen van toepassing in zaken

van gewigt, waartoe de Vergadering in vjf stemmen gedeeltl was(1). Xen houde
daarbj in het oog, dat sedert de aanstelling van stetleli
jke Gemagtigden totRatlen
van den Prins,hetganschebewind bi
j hem en bi
jdatligchaam berustte (2).',
Door oaAwzx was in .dejongste bi
jeenkomstte Delp verklaard, dathi
j, met rade
van de Staten, noodig oordeelde, dat in elk der drie Kwartieren uit de beide an-

(1)Zlehiervoor,b1.433.

(,
2)xsvl'
r,Ilist.d.#pll.Staatsreg.D.1.bl.125- 138.
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tlere drie Gemactietlen sesteld en cezonden wierden , om met de Afgevaardigden der1568<' t'
*,
1576
.
Staten en Steden van dat Kwartier onderling te raadplegen over het beleid der zaken

en geltlmiddelen,en zulksingevolgehetVerbond van Vereeniging zelf(1);llt
jzou
de'Gemagtigden kiezen uit eene li
jstvan personen, door de Staten opgemaakt (2).
ln 'sPrinsen lastbrieven aan deze Gemagtigtlen ltwamen .punten voor, Mrelke men hield

le stri
jden met de regten en vri
jheden dersteden; en hoewel er bi
jverlklaard was,
dat zi
j slechtsti
jdeli
jk en van geene verbindendb krachtvoor hetvervolg zi
jn zouden,
stelden zich echter de stedep hiermede niet te vreden. De Xiddelburgers, onder-

anderen, wellke maar nietkonden vergeten, datde Prins, bi
j hetinnemen der stad,
hen eenigzins streng behandeld had, zeiden op bitsen toon, ))dat men den lieden,

onder voorwcndsel van verdediging der vri
jheid, veelvuldige bezwaren en moei
jeli
jklleden deed ondergaan, en hen daarenboven door het bi
jvoegen van allerlei zalten,
Mrelke, zoo hetheetle,slechts voorhetoogenblik zouden gelden,van hunne vri
jheid,
naar het scheen,wildeberooven (5).', Zoo lang de Prinsleefde,bleven degenbemde
Gemagtigden in llunne betrekking; maar na zi
jn dnotl werden zi
j teruggeroepen.
Ilollaltd, Zeehnd,en W est-Friesland, welke hi
j, door de besprokene Vereeniging,
a1s'tware,totéén gewestwilde malkenjzi
jn toen weder gescheitlen en,in zekeropzigt,drieafzonderli
jkeLandscbappen geworden (4).
Na hçt sluiten van hetVerbond, was'sPrinsen eerste zorg, gelden bi
jeen te brengen, om den kri
jg voortte zetten. Reedsin Lentemaand hadden hem de Staten van
klblland,tot dateinde,vl
jfen vjftig duizend ponden eens,en metZeeland tevensin
zj
.n eisch bewilligd, maandelt
jks twee maal honderd en tien duizend gulden op te
brengen tot onderlloud van honderd en tien vaandels voelvolk en honderd oorlogsche-

pen, om welke s0m te vinden, lli
j.eene belasting op sommige levensmiddelen had
voorgeslagen. ln Zomermaantl vorderde ht
j nogmaals llonderd duizend gulden eens
van Ilblland, welke insgelt
jlks werden toegestaan. lntusschen was het met 'sLands
schatkist zoo kwaljk gesteltl, dat men totbuitengewone middelen zi
jne toevlugtmoest
nemen, om in tle behoeften te voorzien. Onderanderen werd door den Prins en de
Staten besloten, het Haagsche Bosch te laten vellen en de boomen met grond en al
te verkoopen. Wiet dan met veel moeite, bragten de onderlloorigen van het Hof van
Ilblland en de Regering van den ffccg het zoo ver, dathet Bosch behouden bleef,

mits zi
j duizend gulden eensaan hetLand uitbetaalden, en den Staten vi
jftienhonderp
(1)ZieLiervoor,L1.496.
(2)s0a,Ilist.d.Nederl.oorl.9.1.B.1X.b1.671,672.
(3)Leven '
pc'zwllasEx I,D.lI.b1.620.
(4)wwqnxAAl
t,l).Vll.bl.96.
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1568- gulden kwjtscholden, aan de stad verschuldigd voorklokken, daar uitgehaald om er
1576
geschutvan tegieten (1).
Inmiddels had de Prins, nu eenigzinsin staatgesteld om tegen den vi
jand te handelen, onderscheidene aanslagen beproefd, die ecllter alle vruchteloos aiiepen. Even

alsde invalvan B&xl'uoxuo EwrExsin Friesland (2),mislukte ook de toeleg,Ilarlingen te verrassen. Belangri
jker doch nietgelukkigerwas eene onderneming tegen Muiden, door soxov aan den Prins voorgeslagen, daar het bemagtigen dier stad en del'
omliggende schansen hem in slaat zou slellen , ten Opsten van de Fcc/l/ de lande-

njen, en ten W esten gelzeel Amstelland meteen grootdeelderVeenen ontlerwater
te zetten, hetgeen Amsterdam en Ilaarlem , beide nog in de magtder Spanjaarden,
in deuitersteverlegenheid moestbrengen. Op lastvarloazkxzE,voersoxov bi
jgoeden
voordewind met omtrenttachtig vaartuigen,vl
jftien honderd soldaten,en zeven of acht
lzonderd vrjbuiters van Edam af, en hield regelregt op Muiden aan. Hi
j vond den
mond van de Fcc/l/dooreen boom gesloten;een vri
jbuiterzwom erheen meteenebi
jl
in de hand en begon te hakken, maar werd doodgeschoten. Terstond zetteztx BRAAD,
later een vcrmaard Scheepsbevelhebber, hetwerk voort en bragt het ten einde. Xen

verhaalt, dathi
j, hiermede bezig, door den arm geschoten werd,maarniettemin met
p v. dezen nog veertien ofvi
jftien vi
janden velde. Nu zeilde men de haven in,maaktezich
Bloeim.meester van de stad en nondzaakte de bezetting, een vaandel Duitschers, die tegen1576

stand bood,met verlies van zestig man naarlFece de wi
jk tenemen. Soxov kon
echter het slot, ofschoon het weinig verstefkt was en slechts twintig man, onder Hopman LIENDEN Of LIJNDEN,in had, niet aantastten uit gebrek aan grof geschut. Terwi
jl

lli
J'dit uit Edam en terrensmeerschepen en kri
jgsvolk ontboodjvermeesterde hi
jde
schanste Diemerdam ,.tusschen Xuiden en den Diemerdjjlç. Ondertusschen had 1IIERGEs te Utreclttin alleri
jlvl
jfhonderd Spaansche en drie honderd Italiaansche soldate'
n
bi
j
.eengebragt,metwelke h1
j in den lâten avond van den volgenden dag te Muiderberg
aankwam ,welk dorp doorhetvolk van soxov,opdatde vi
jand erzich nietinzounestelen,geheelwasafgebrand. Hj naderde eene schans,door de Staatschen inallerhaast
tusschen M uts
derberg en het slot opgeworpen en met zeven of achtllonderd man bezet,

en zond middelerwi
jldrie of vierhonderd man terversterking van hetslotaf. Om dit
11v. te beletten, rukte het volk van soxov, zoo uit de schans als uit de stad,en geraalkte

Bloeim.met de Spanjaarden tottwee ofdrie uur in den namiddag in een hevig gevecht,maar

moesttoen meteen aanmerkeli
jk verlieswi
jken. lntusschen kwamen gewapendevaar(1)Resolutiën r.#411.bi
j wAGsy.
&Aa,D. Vll. bl. 96, 97. n0a,Ilist.d.Nederl.0prl.9.1.
B.lX.bl.676.

(2);iehiervoor,bl.476.
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verliet Mutden en de schansen, er den brand instekende. Schrilk en ontsteltenismaakten

zich derwi
jze meestervan zi
jne benden,dat zi
jde wapenenvanzichwierpen,enzwemmende naar de schepen vlugtten. Hi
j zelf ontkwam ter naauwernood aan de handen
der vi
janden. Twee honderd, naar anderen, zes honderd zi
jner mannen waren verslagen, in het water omgekomen, of gevangen gemaakt. Xeer dan elf honderd vuurroers, behalve de harnassen , zwaarden en ander wapentuig, werden door de Span-

jaarden opgevischt en twee vaandels veroverd (1). Hetmisluk-ken dezer onderneming
werdsowov zeerten kwade geduid,en zi
jne beni
jdersgaven hem den schamperen bi
jnaam van:bivk vanMuiden. Zelfsbeschuldigden zi
jhem van pligtverzuim enlafhartigheid, van welke blaam hi
j door eene verdediging van zi
jn gedrag, eerst voor de
Staten van het Noorder-kwartier, toen voor den Prins van oranje, zich gezuiverd
heeft (22. DerSpanjaarden aanslagen gelukten even weinigalsdie derPrinsgezinden. Zt
j lloopten Geertruidenberg metbehulp der bezetting, over welke Hopman E>zzxsuao hetbevelvoerde,te vermeesteren,maar het verraad wert
lontdektenveri
jdeld.
De Prinsvan eene onderneming tegen Gouda ti
jdig onderrigt, nam terstond de noodige
vnorzorgen, welke de uitvoering er van verhinderden (5).
Zoo ooit, was thans inzonderheid ohxxzz de spil, op welke al
les draaide. ))Zt
jne
Excellentie,''schreefBavxxxcx,'sPrinsen geheimschri
jver,aan J.
&x van Nassau,))bevindtzich,Gede zi
j dank,zeer wel, maar is derwi
jze overladen met werk-zaamheden,
zorgen en moeiten,dathi
jvan den ochtend totden avond naauweli
jksti
jd heeftadem
te halen; en nogtans torscht hi
j alleszeer geduldig en metzi
jne gewone standvastigheid'
* Bi
j de Spanjaarden is geene sprake meer van vrede; ik geloof,dat zi
j den
#

uitslag der belegering van Zierikzee afwachten, om zich , wat dit punt betreft, daar-

naar te rigten (19.', Hoe eng xoxoaioox deze stad ook ingesloten hield (5),konde
hj echterde gemecnschap metde Zeeuwsche vlooten metW alclteven nietzoo geheel
beletten,datzi
j nictnu en dan van mond-en krl
jgsbehoeften voorzienwerd. Ofschoon
(1)Brief rc4 HIEEGES in de Stukk.r.#.Yat
lerl.Sfdf.van vAx HwssEsT,9.111.bl.72-76.
B0R,Kist.d.Nederl.pprl.D.1.B.1X.bl.677,678. IIOOFT,Nederl.ffïdf.B.Xl.bl.448. s0E=
TsBoox,Saanl.Arcadia,b1.513- 515. vsslrs,chron.r.Iloorn,bl.446- 448.

(2):0a,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.lX.bl.678. uslus,Cltron.r.Ilborn,b.448.
(3)Resolut.v.#p!!.bi
jwAGEXAAR,D.YII.bl.100. B0R, Ilist. d. #e#erl. Oorl. D.1. B.1X.
bl. 683, 690. vAx wux op.wAGEXAAR,St.#11.bl.38.

(4)Arcltivendela *c9p4 dtorange,T.V.p.337,360.
(5)Ziehiervoor,bl.474.
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1568- dit met groot gevaar verzeld ging, werden erevenwelsteedsonverschrokltenen gevonden,
1576 welke het tTotseerden. Zoo bragt, onder anderen, de Admiraal van Zierikzee AORIAAw
w lLxaExsz zestien schepen met voorraad binnen; en zelkere KohwErls KoawErlsz. coo-

1>sh kwam alleen in een scheepje van Btouwerskaven naar Zierikzee, om de burgeri
j
van een beraamden aanval des vi
jands op de stad te onderrigten; terwi
jlzi
jn broeder
alxxlza, van daar met brieven aan den Admiraal sovsoT gezonden , mitlden door de

vi
jandeli
jlte vloot henen,waaruit hi
j hevig beschoten werd,methetantwoord terugkeerde. Xet geli
jk gevaar voerde zoos vA> bEw xxoz zi
jne vrouw in een schuitje uit
de stad,en bragthaarbehouden elders. XaarhettreFendstebewi
jsvan stoutheid en
trouw gaf JAX rlEvz UE>:
R>:. XetJAx scuAcu'
r bragthi
j 'sPrinsen brieven, welke in
,

leder, met was en pik bestreken, genaaid waren, in de stad; doch toen beide den
volgenden nacht andermaalpoogden door de Spaansche vloot henen te zwemmen, werd

de vi
jand hen gewaar. JAx scuAcu'
r lietzich gevangen nemen, maar HEZRE dook onder, opdat de hem toevertrouwde stvkken den Spanjaarden niet in handen vielen, en
vond zi
jn graf in de golven.
De wakltere Bevelhebber derstad, Jônkheer ARzxo vAx nohp, boezenade door woord

en voorbeeld de aanvankeli
jk ter neêrgeslageneburgeri
j moed en vertrouwen in. Hi
j
bemande een groot aantal platboomde vaartuigen, om de aanvallen des vi
jandsafte
weren,en onder zi
jne leiding deden de Zierikzeeërsdikwi
jlsuitvallen metlzunneschuiten over het verdronken land. Tegen het einde van Louwmaand vermeesterden zi
j zelfs
twee groote Spaansche schepen, en bereikten tevens hun doel, om eenige vaartuigen
binnen te ltri
jgen. XoxnaAgox liet nu nOg naauwer alle toegangen bezetten, en
plaatste zes platboomde schepen tusschen balken en palen, die door eene scllansverde-

digd werden, om alzoo de haven geheelte sluiten. Hetscht
jnt, datht
j zelfsde stad
wildeaantasten; lzi
j zond ten minste uit Brouwersltavelteene menigte gewapende roei25v. barsen of groote sloepen tot voor het hoofd van Zierikzee. De belegeraars zonden
Lente-

maand onmiddellt
jk hunne platboomde vaartuigen mettwee vaandelskri
jgsvollt op den vijand
1576 afy welke de vlugt koos, doch bi
j Broktwevsltaven werd achterhaald, waar een zjner
bodems overzeild en een ander in den grond geboord werd. Een scheepsbevelhebbet-

en andere gevangenen werden te Zierilêzee opgebragt. Om dien ti
jd moetde onversaagde zoos vAx bEw Exnz hetheldenfeitbedreven hebben, waarvan eenige Schrl
jvers
gewag maken. Terwt
jl hj op de wacht lag, trofht
j den Spaanschen Vlootvoogd, die
van de schans op het hoofd van Zierikzee naar Brouwersltaven. terugkeerde, bi
j
Kerkwerve aan. Terstond bemant hi
jeenigeschuitjes, tasthem aan en vervolgthem
tot Brouwevsltaven,waar hetvi
jandeli
jk scbip aan den grond geraakt. De Spanjaarden
springen over boord, u x nEx Ewnz en de zi
jnen hen na; de meeste vi
janden worden
in het water met roerkolven, enterhalten en knodsen afgemaakt, en de Zeeuwen

keeren met het
veroverde schip zegepralend terug.- lnmiddelb hadden tien of twaalf
#

%,

.
>
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schepen, naarhetschi
jnt, uitIlolland gekomen,aan hethoofd van Bergen p/.
?Zppm 11
55
67
86
Post gevat. en eenige andere voor Ilevkinge het anker laten vallen, om den belegeraars

den toevoer afte sni
jden. Eerlang kwam ook eene sterke vlnottotontzetvan Zierikzee uit W alclteren opdagen, doch werd door xowbaAoox met groot verlies teruggesla4Vgen. Twee dagen later hervatte zi
J', door eenige bodems versterlkt, denzelfden aanval,o1
rasm .
doch met denzelfden uitslag; zp
'' veroverde en verbrandde wel eene Spaansche galei, 1576

maar verloor twee voorraadschepen, welkeden belegeraarsbi
jzondertestadekwamen.
De Prins van oranje voedde nog steedsde beste hoop, daar de Zeeuwen goedgezind,

o h'en de Zierikzeeërs nog vol moed waren. Hi
J' zelf kwam te Vlissingen, waar mennl
joejm .

zich i
jverig toteene nieuwe onderneming uitrustte. Twee zwareschepen,sterkbemand
en gewapend, werden bestemd, om de Spaansche schansen bi
j den di
jk teBorndamme,
jl
een dorp nabi
j Zierikzee, doch sederttloor tle baren verzwolgen,aan te tasten,terwi
deligtere vaartuigen middelerwi
jlzouden beproeven levensmiddelen in de stadtevoeren,

en hierin door een uitval der belegerden ondersteund worden. De Prins zelf was bi
27 v.
J. nj
,
oeîm .

de onderneming tegenwoordig,welke aanvankeli
jk scheen te zullen gelukken. Debeide
groote schepen naderden zoo digtden di
jk, datzi
jdrievi
jandeli
jkekanonniersdoodschoten, en twee stukken geschut, welke daar lagen, veroverden. Doch de verwachte

hulp uitde stad bleefachter, tlewi
jlmen meende, tlatde aanvaleerstden volgenden
dag zou plaats hebben. Spoedig nam de kans eene geheelandere keer. Xowoatoox ,
-

door een St.Xaartensdi
jker reedstevoren van den toeleg onderrigt,had den di
jk in
het midtlen wel eene mi
jl wegsin de lengte laten doorgraven en metboldaten bezet,
welke gedekt waren tegen het geschut van 'sPrinsen vloot. Zi
j openden cen llevig
geweervuur tegen de Zeeuwsche schepen, en toeh deze bi
j hetvallen van hetwater
moesten afhouden, lleroverden zij de beîde stukken en schoten daaruit het groote
schip, waar LobzwxzK Bovso'
r het bevel voerde, maar hetwellt aan den grontl was

bli
jven zitten, reddeloos en in brand. De manschappen trachtten zich metzwemmen
te redden , doch meer dan drielaonderd verdronken en onder hen de dapm re lovso'
r,
welke tot laat in den avond op eene plank had omgedreven , zontler dat men hem te

hulp hatlkunnen komen. ))lk betreur bovenalzi
jn verlies,''schreefohAwzz;))hi
jwas
een moedig kri
jgsman en dergoedezaak ten innigste genegen.''
Het mislukken van het ontzet bragt Zierikzee, waar gebrek aanlevensmiddelen begon
te heerschen, in een hoogst benarden toestand. Der burgeri
j wasechterevenmin de
moed ontzonken als den Prins, wellte besloot alles op het spel te zetten , om d.e statl

te bevrijden; en zt
jne kri
jgsbevelhec ers, soldaten en matroxen zwoeren, hun laassten
droppelbloedsdaarvgor op te oFeren. Hi
j spoorde metnadruk de Statentotkrachtigen
onderstand aan, en liet in Scltetland kri
jgsvolk voor zich werven. In de hoop op de
naderende verlossing, trotseerden de belegerden nog bi
jna eene bange maand lang den
steeds hooger stt
jgenden nood, en zouden waarschijnlt
qk nog langervolhard hebben,

306

A L GEX E EN E G E SCH IED E N IS

1568- te Vlissingen op. ELIZABETS trok zich de belangen harer onderdanen ernstig aan, en
1576
21v. zond gemagtigdqn naar den Prins te Middelburg, welke een verdrag bewerltten dat

Ho
15o
7im.
6 echter,van den lkantderEna
-elschen,zeerkwali
jk onderhoupen werd en alzooaieuwe
botsingen veroorzaakte. Nietdan metveelmoeite vermogthet wj.sbeleid van ohAxzz,
nog vôörheteinde desjaars, een twistin derminn.
ebi
jteleggen,dienoodlottigegevolgen ltonde gehad hebben,,en uitwelken de Spanjaarden zicllreeds veelvoordeels
beloofd lmdden (1).Ondertusschea was de overgave van Zierikzee, die, naar het scheen, voor I.
lblland

zeoheilloos moest zi
jn.,het middel van behoud geworden. Heti,
sindedaad a1sofin
dien tl
jd de verliezen zelfs bestemd waren, om de zaak derHollandersen Zeeuwen te
bevorderen. Zoo gaf dan ook de val van Zierikzee aanleiding tot eene gebeurtenis,
welke de omstan:'igheêen, te gunste van den Prins en de Staten , geheel van agedaante
deed veranderen ea derbalve verdient eenigzins uitvoerig ontvouwd te worden. De

Spaansche soldaten, wien men twee cn twintig maanden soldi
j ten achterwas, waren
dbor xowpRzkoox , in naam van den Landvoogd, met de aanzuivering er van gevleid,

zoodra Zio-ikzee vermeesterd zou zi
jn. Vandaar datde Raad van State,nietbi
jmagte
lderaaa te voldoen, gaarne z0u gezien hebben, dathet beleg nog eenen ti
jd lang
voortgezet ware, te regt eene muiteri
j onder ltet lkri
jgsvolk duclltende, wanneer
de belofte niet gehouden wierd. lmmers, zoodra xoxohwoox de stad met W alen
bezet en het overige kri
l.gsvollt op Scltoqtbren gel$
egerd hatl, eischten,d'
e Spaa.aarden

van de afdeeling vaa vATupvz betaling, dreigtlen, bi
j weigering, alleste vuur en te
zwaard te zullen vernielen, en gaven daarvan reedshetbewi
js doorhetplunderen en
verwoestn.van het dorp Nieuwkerk, terwi
jl:zi
j hunne Bevelhebbers verdreven, (lie
ziclz naar Brussel.bega.
ven, om bi
j den Raad van,State op voldoening der soldi
j,man
te dringen. De W alen in Zierikzee wgren het in beginscl met hen eens, zonder

evenwel gemeelze zaalt met hen maltena; veeleer jaagden zi
j hen ter stad uit,
waarbi
j tien of,twaalf' Spanjaardbn onakwamen, en trolkken toen onstuimig naar de
woning van xownhAoox, die wi
jsseli
jk zick.had verborgen en niet te vinden was.
Naar een ander berigt eqhter, begaf zich xo,
xpaAttoy te midden der oproeri-

gpn, ontblootte zi
jne.borst en verlklaaie zich bereid, ))d'
e soldi
j, wellte lli
j niet
geven konde en ook niet hi
j maar de Koning schuldig was, met zi
jn bloed te betien, en kunne gevelde spiesen en musketkogels in zi
jn ingewand te ontvangen, zoo
lzet lmn,lustte aan (lea Bevelhebber, die hen alti
jd zoo liefderi
jk behandeld had,
hunne gramschap te koelen.'' Deze woorden bragten hen tot beschaming, maar niet

(1)B0R,Ilist.d.Nederl. 0pr!.D.1.B.lX.b1t667,691. v.METEREN,Ilist.d.Nedet'
l.Opr!.
B.V.bl.114 116. v.ItEyo,Nederl.Gesch.B.1.bl.12.'swz
tlzrE,de#c#c4derZcctftrcn,b1.99.
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tot rust. Xen bood hun twee maantlen

soldi
j aan; zi
j bleven, geljlkde Spanjaarden,15
16
58
7:
op voldoening van alhJtachterstallige aandringen, doch lieten zich eindeli
jk door de
kondexd duizend gulden, welke de burgerj opbragt, vooreerst te vreden stellen. De
Spaansche soldaten daarentegen liepen geheel Scltouwen af, verlieten de schansen , die

zi
j met zooveel moeite en gevaar veroverd hadden, en trokken naar Braband in de
hoop, zich aldaar wat zi
j wenschten te zullen verschaFen. Te Ilerenthals, tusschen
Brussel en Gent, schaarden zich nog andere misnoegde benden aan llunne zi
jde. Zi
j
benoemden zcAx nz wAVARETE tot Bevelhebber of Eletlo, en beloofden bi
j eene plegtige mis, elkander te verlaten noch te rusten, vlör alles tot den laatsten penning was

vereffend. Vruchteloos zond de Raad van State den Graaf van Mansfeldt, om hen
totbedaren 4e brengen. Nietalleen eisehten zi
j geheele afbetaling, maar oolk verhoo-

ging van ltri
jgsloon en eene goedestad ten onderpund,totderekening methen gesloten was. XAXS>-ELDT bragt llun onder het oog, ))dat de Raad van State nietbi
j
magte was, hen voorhands te voldoen en dit ook nimmer worden zoude, ten ware zi
j
xich lieten gezeggen,daar anders te vreezen was, dat het geheeleLand zich tegenhen

zou verlklaren en misschien voor den Koning verloren gaan. Zi
j moesten ziclldcrhalve
wel bezinnen en zich voor zulk eene scbande hoeden , wel
lke den roem , dien zt
l'met
zooveel lkrachtinspanning verworven hadt
len, ten eenemale zou verduisteren.', A1 het-

geen lli
j verwerven konde, was de toezegging, ))dat zi
j zich rustig zouden houden,
als men hun nu reeds eene der groote steden wilde inruimen; en dat zi
j van den
Raad van State besclzeid daarop wilden afwachten.'' lntusschen verzeclaten zi
j der Regering van slecltelen om doortogten verbli
jf voor eenen nacht;doch dit werd afgewezen, en de bezetting met een vaandel getrouw gebleven kri
jgsvollk versterkt. Onder
vreesseli
jlte bedreigingen trolklten zi
j nu buitenom naar Grimbergen, slechts twee uren
afstands van Brunsel. Hier ontvingen zi
j, bi
j monde van den Hopman MowrEsnocA,
het antwoord van den Raad van State, en heewel hun dit niet beviel,gelieten zi
jziclz
v

nogtans naar rede te willen luisteren, en beloofden aldaar te vertoeven tot nader besluit van den Raatl. Evenwel bralken zi
j dadeli
jlt op naar Assche en andere dorpen
Nog
ma
al
s
wer
d
s
x
oxr
r
E
s
ooc,
t
e
n
JvyulxAx RoxzRo met hem naar de
nabi
j Brussel.

muiters gezonden,doch, metgeweerschoten begroet, lkeerden zi
j in alleri
jlterug. Nu
kwamen de burgers in het geweer, dreven drie vaandels Spanjaarden ter poorte uit,
sloegen er eenige dootl, en bezetten de muren Geen Spanjaard waszoo stout,dathi
j
.

zicll op straat vertoonde. RoxERo,

nz VARGAS , vEsouoo , I)E RvEb.t en

andere Bevel-

voerdersnamen de wi
jk op hetHof, waar zi
j zoo goed alsdoorhetvolk gevangen gehouden werden. De oproerige soldaten, geene kans ziende, Brussel in hun bezit te
ltri
jgen, rulkten, tusschen de twee- en drie duizend man slerk, naar Vlaanderen en
voor Aalst. De brug over den bender werd door een aantal gewapende landlieden
verdedigd, doch eenige omgekochte of beschonkene boeren wezen den Spanjaarden een
61+

I
JOS

A LGEAIEENE G ESCIIIEDEN Is

115
5676
8- onbezetpad aan,langswelk zi
j desnachts naarbinnen geraakten. zi
j hadden bi
jdeze
25v. overrompeling dertig, de burgers twintig man verloren. De voornaamste ingezetenen
llooim.werden in hechtenis genomen, en wel honderd zeventig lterspelen, die tot het regtsge1576
bied der stad belzoorden, onder brandschatting gesteld.

Hetberigthiervan bragtde gemeente te Brusselop nieuw in rep en roer;zi
jsnelde
te wapen en naar het Hof, schold de Leden van den Raad van State voorverraders, en

ontwrong den Graaf van Mansfeldtde sleutelsder stad. De Raad van State,naar het
ll
26v.schi
jnt, verschriktvoordedreigendehouding desvoll
ts,verklaarde,in naam desKoooim.

.

nings, de muitende soldaten voor vi
landen van Lan(j en vorst, en als zaodanig voor

vogelvri
j,terwi
jl op li
jfstraf verboden werd,hun eenige hulp ofdiensttebewi
jzen.
Detoestand van Brussel op ditti
jdstip wordtlevendig gesclletstin een briefvan vERnvoo,die naar AntwelTen gevlugtwas, aan zi
jn Luitenant I)E LA MA.
ItO>ILLE te Ilaarlem , welke onderschepten, op 'sPrinsen last, na uit hetSpaansch te zi
jn vertaald,
verspreid en later gedrukt werd. ))Xi
jnheer I)z LA XAROELLE. Daar de Duivelniet
ophoudtte werken,inzonderheid de eendragtte verstoren,zoo heefthi
j hethoofd der
Brabanders op hol gebragt ter zake van de muitende Spanjaarden, die voor Brussel
komende om geld te vragen en ziende, dat het geheele Land tegen hen opstgnd, de
stad Aalst in Vlaanderelt hebben ingenomen, om zich te beschermen. Sedert hebben
de Brusselaars de Wapenenjdie hun egeven waren; om hunne stad te verdedigen, zoo

wél gebruikt, dat zi
j begonnen zi
jn de Spanjaarden, die daarbinnen waren, dood te
slaan , en de Heeren van den Raad van State en de Edelen , welke zich in hun mid-

tlen bevonden, derwi
jze te dreigen, dat ik allen in groot gevaar gezien hcb, en
men ook niets anders dacht, of zi
j zouden hen omgebragthebben. Zi
j hebben B.
urAvxow'
r grooten hoon aangedaan , en MAXSFELOT, die hun zooveel dienst had bewe-

zen en wien zi
j als Bevelhebber der stad den eed hadden afgelegd, dc sleutels der
Poorten afgenomen, en gehoorzam en hem niet meerdan U. Naar ik ltan merken, is

hun voornemen, alle soldaten, zoo W alen en Duitschersa1s Spanjaarden, aan te vallen. Xi
j llebben zi
j zeven of acht dagen a1s 'tware gevangen gehouden,metgroot
gevaar van doodgeslagen te worden, omdat ilt met eenige W aalsclae soldaten gesprolken
heb, die gekomen waren, om hunne stad te lzelpen verdedigen, doch van welke

zi
j vi
jf of zes op de stadsmuren vermoord llebben. Zooveelis mi
j gelukt, dati1t er
uit geraaltten hier gekomen ben, waar ik vind,datalde Spanjaarden en Duitsclzers
zich vereenigen, om zich zelven te beschermen,en den Raad van State,die over ons

regeert, in vri
jheid te stellen, opdat wi
j naar en uitBrusselmogen trelklten,om onze
zaken te verrigten , want men houtlt thans met geweltl alle lieden aan, van welk vollt

zi
j ook zi
jn. lk verzekerU, datde onbeschoftheid (der Brusselaars) zoo verre gaat,
dat zi
:l
' van de Heeren niet meer werk malten als van hunne jongens, bovenalvan
BAv AvxoxT, wien ik vrees, dat zi
j dooden zullen ofvan spi
jtdoen omltomen. De
F
.

DES YADERLAND S.
'

..-.

---

-''

--....

.

b09
--.

staten (van Braband)nemen knëgsvolk aan,naarhetzeggen,om demuitendesoldaten11
55
67
86
te tuchtigen, maar ik verzeker U , dat het is, om alle oorlogsmannen, zonder onderscheid, te treFen. Om dit kwade voornemen te beletten en den Raqd van State, welke

den persoon des Konings vertegenwoordigt, weder in vri
jheid te stellen, worden hier
soldaten van alle natiën bi
jeengebragt, welke regelregt naar Brusselzullen gaan, om
alles ten uitvoer te brengen, wat de Heeren van den Raad van State, als of zi
j in
vri
jheid waren,zullen gebieden;maarik vreeszeer voordezevergadering,om deongeregeldheden,welke hieruit zullen voortvloei
jen. lk verzeker U,datmen nooit zulk
eene boosheid gezien heeft als die is, welke de Heeren van Brussel zich veroorlooftl

hebben. XONBEQ en L'Hosl'
Exz zi
jn hier in den omtrek en ilthoud hen bi
j mi
j, om
met de soldaten, welke zi
j hebben, te verrigten, wat de Heeren van den Raad van
State mi
j zullen gelasten. lk wilde wel,datik hier mi
jne paarden lzadde;ik verzoek
U , mi
j die te zenden, wanneer soldaten herwaartskomen,wantik zie eene onweersbui te gemoet. Gisteren is alhier de Heer van Ilavré aangekomen en heeft een
goeden rondslag tot vrede metlegebragt; maar deze Duivels verstoren alles eq willen

jne afdeeling
een nieuwen kri
jg. Xen heeftmj eenig geld beloofd voor de xlooten mi
kri
jgsvolk;iltweetniet,wat zi
j doen zullen,maar vrees,datallesza1verdeeldworden
naar goeddunken van Xi
jne Heeren de Brusselaars. Draag zorg,datonze soldaten niet
verloopen of muiten, en verzoek hen geduld te hebben, gemerlkt de zaken ntt op

dien voet staan; en zoo zi
j willen vertrekken, zou ilk liever zien, dat zi
j hier
kwamen dan tot den vi
jand overgingen. lk geloof, dat de Raad van State metlzen
zal handelen als methetvolk van xolohAgox, lletgeen ik naar almi
jn vermogen zal
ondersteunen. lk vrees,datde Brabanders z00 zeer den beestzullen spelen,datzi
jal
hetkri
jgsvollt op den halszullen kri
jgen. Ditis in het kortvermeld,water omgaat;
en dat ik er U niet eerder van onderrigt lleb, is omdat ik als gevangen gehouden

ben,geli
jk zoo vele andere Hoofden en Heeren van onderscheidene natiën. Ziedaar de
betaling, die zi
j mi
j gegevem hebben, nadatilt a1s een lzond gewerlktheb,om lzunne
stad te helpen versterlken en beschermen. Hiermede,Xi
jnheer,bid ikGodU te geven,
wat uw edel hart begeert-'' - Vöör vEhovoo nog Brussel verlaten had, was aldaar
ltAR>rL->-ltlps vatx chov ,halve broeder desHertogsvan Aarscltoten Xarkgraaf van Ilavré,

ieruggelkeerd, wien de Raad van State onlangs naar Spalqie llad gezonden, om den
Koning de gesteldheid van zalken open te leggen en zi
jne bevelen te vernemen (1).
Flrlps had hem met veel onderscheiding behandeld, tot Ridder verheven en den titel

van Kamerheer verleend. Hi
j bragtmetziclz zeventig duizend gouden ltroonen, die,
(1)Zic ovcr den Xarkgraaf van Ilavrd ecn uitvoerig berigtbl
j clcllz
tnn, Correspoltdancede
'
irlsl
-krxEle Tttcî
'
/td?z?c,T.111.p.130 133 (1).
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eene geli
jke som kort te voren uit Spanje overgezonden, echter naauweli
jkstot
voldoening van eenemaandsoldi
jstrekken konden;voortsde ti
jding van hetafschaFen
desTienden Pennings, die sindslang nietmeerin deNederlanden gelzeven werd (1)b
en 'sKoningsbrieven aan de Gewesteli
jlke Staten,welke de herstellingderregtspleging,

1568- m et
1576

oî-ereenlkomstig de wetten en gebruiken , beloofden en de spoedige overlkomstvan oox
zkx verzek-erden,.die als Landvoogd in alles zou voorzien. De Raad van State hierdoor

voorhetoogenblik nietofweinig geholpen,zond eerlang,bi
j hetsti
jgenvandennood,
den Baron van Bassinglteîn en den Hçer LEvAsszrzt bz MohlEaswh'
r op nieuw naar den

Koning (2).
Hetverklaren van de muitende soldaten voorweerspalanig tegen den Koning envi
janden des Lands, beschouwden vele welgezinde Spaansche Bevelhebbers, die aanvanke-

ljk genegen waren. de oproerlingen tothunnen pligtterug te brengen, alstegen de
o
2ogv
.Spanjaarden in hetalgemeen gerigt(5). Vruchtelooswerd van staatswegebj openbare
st-

maanf
lgesclzrifte bekend gemaakt,dat deze verklaring alleen den muitendcn,nietallen Spaan-

1576 Schen soldaten betrof(1),daarspoedig de Staten van Braband, Vlaanderen en Ilenegouwen, met afgedwongen verlof van den Raad van State, zich wapenden, hetgeen
den arg&vaan verhoogde. De Brabanders aven het opperbevel over hun voetvollk

aan wzl-LEàl vAw uoRwEs, Heer van Iléze, een jong Edelman, wiensLuitenant, de
Heer van Glimes, Opperbaljuw van kvaalsclt-l)raband, een niet minder gezworen
vi
jand derSpanjaarden en vriend van oltwxzE wasdan hi
j;deruiteri
jwerd aangevoerd
door den Heer van Bevré of Bièrre. F/ttc?lt/crczlbragt eene afdeeling voetvolk onder

nE xovEyutEs, en zes kornetten ruiters bi
jeen; alles onder het opperbevel van den
Graaf van Boeul,
r
', den gewesteli
jken Stadhouder, ofscl
aoon hetgemeen hem van genegenheid voor de oprocrige Spanjaarden verdacht llield,dewi
jlhi
j kort geleden vier
honderd man van hen, in aantogt naar Lievkerke, in welks nabi
jheid eene groote
(1)Ziehiervoor,b1.335.
(2)hvchives deltïMaison (Corange,T.V.p.375,387 389. BOSOAM,Yerzameling r.onuit:.1). 1.bl. 1 3. MESDOCE,Ilist.d. 1.g.d. Fl. Iziv. XVl. p. 329- 331. s'
raApA, de
geg.S/zf/t/'
#cllp Belg. Lib. Vlll.p.(91 494. syrsl'
lvoul-lo, Nederl. Ilist. bl.238, 239. I.s PETIT, Cltrolk.
d.#t?l/.T.1l.p.309, 310. clApprvs, Ilist. &tJ?z.d. 1. g.d.Fl.Liv. 1Y.P.200. IlARwErs, Annal. Brab. T. 111. P. 230- 232. :oR, Ilist. d. Nedevl. Oprf. D. 1. B.1X.bl.681, 692, 693,
704, 705, 711, 712. METEnEN, Ilist. d.Nederl. oorl. B.VI. b1.116 , 117. HOOFT,Nederl.
Hist.B.X1.bl. 452- 454. v. REsro, Nederl. Gesclt. B. lI.b1.15. Glzslrs, oorspr.d.Nederl.Ber.
bl. 540,541.

(3)STRAOA,defcllpBelg.Lib.V1II.p.493.
(4)50I
t,Ilist.d.A'c#crl.00rl.D.1.B.lX.bl.693.
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menigte gewapende bneren.verzameld was om de muiters in Aalst te belegeren, ge-1508-

waarschuwd en daardoor aan een gewis verderf onttroklken had (1).- Hoe zeerde
spanjaarden, in hetalgemeen,overdeze maatregelen der Staten uiterstverbelgen waren, gaven zi
j er echter zelf aanleiding toe, daar de muitelîngen dageli
jltsin getal
vermeerderden en niet te vergeefs van clders kunne maklters uitnoodigden , ))den moedwil der Brusselsche burgers te helpen bedwingen, welke den Raad van Slate ge-

noegzaam als gevangen hielden en dwongen te doen,al watzi
j wilden gedaan en
gebotlen.hebben (2).',
sAxcuo n'AvII,A, toen Bevelhebber van llet kasteel te Antwerpen, was inzonderheid

over ket gedrag der Staten gebelgd; en hi
j, die in den beginne zich tegen de mtliters verklaard.had, stonf
l hun nu met raad en daad t.e dienste. ''elfs onder de Leden

van den Raad van State, tliein Spaanschgezinden en Yaderlandsgezinden (Patl
-iotten)
gesplitst waren.(5),lteurdea eenige de genomen maatregelen,als hun doordeoproerigo Bru.
sselaars afjeperst, luide af. De vertleeldheid van dat ligchaam was voorzeker niet geschikt, veel eerbied in te boezemen voor de bevelen, wellte er van
*

*

Sxwcuo b'AvzLA verltlaarde dan ook openli
jk, dathi
j zich om de besluiten
en geboden van dien Raad nietbekommerde (4). Hi
j bragtdezen scbamperonderhet
oN , dat (le Staten, d'
oor zicl
z ontler schi
jn van eigenbehoud le wapenen, oproeriger
waren dan de soldaten; en toen de Raad hem daarop verweet,dathi
j op eigen gezag
zi
jne bezetting vermeerderd had enhem gelasttç, dezeopdenvorigen voetterug te bren> .,sloeg hi
jditbevelten eenenmalein den wind (5,
h. ln Antwerpen voerde cylA5Im tglngen.
.

pxow,
x het epperbevel, maar lag gedurig mrerhoop met Graaf IIAwXZBAL vAx Arr-Exl,s,

tlie e,
r met vi
jftien vaandels buitschers in bezetting was, welke zich deorhetplegen
van grove buitensporigheden onderscheidden en beweerden, dat b'
E Ryrvvxsy:xs h.
un de

stad tot onderpand der achterstallige soldi
j gegeven had. Hetontbralt d'
en Raad van
State aan middelen', deze benden af te betalen en dàn weg te zenden. De Vlamingen

echter, die insgeli
jks wenschten xan de Duitschers ontslagen te worden., welke onder
thn Gz'
aaf van Eberstein in hun ewestgelegerd waren, bragten zooveelbi
jeen,dat
ket volk van xrT-zxps voldaan,en afgedankt lkon worden op zes v> ndels na, 3,an
welke er vier naar M aastvicltt verlegd'werden en twee in An* erpezlbleven. Hierdoor

1

V . METEREN

Hist . d. Nederl. Oorl . B . VI . bl . 117 .

(2)soR,Il'
ist.d.Nederl.00rl.D.1.B.lX.b1.694,711.
(3)s'
raAoA,t/c.
Bell0Wclpfcp,Lib.VI1l.p.491.
(4)S0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.1X.bl.704.
(5)sTnApA,de#cPpBelg.Lib.VllI.p.494.
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1568- werden deAlamingcn van den Graafvan Eberstekn bevri
jd,welltenu metnegenvaan1570 dels van zil
.ne afdeeling in Antwerpon rukte, gehoorzaamheid aan cuwxploxl beloofde

en dathi
j geen kri
jgsvolk, van welke natie ook, zou inlaten. Kortdaarop begafhi
j
zich naar Bvussel, om nadere bevelen van den Raad van state te ontvangen, en liet

hetbevel over zi
jne benden in Antwevpen aan den Overste uExnRllc Moussxxpksx.
GuAxpxowl aclltte de stad nu genoegzaana beschermd, doch oordeelt
le het niet raadZaam , het bevelschrift van den Raad van State, tegen de Spanjaart
len uitgevaardigd,
af
t
e
l
t
ondi
ge
n
,
da
a
r
di
t
s
l
e
cht
s
de
ve
r
bi
t
t
e
r
i
ng
de
r
bez
e
t
t
i
ng op het kasteel
openli
jk

verhoogen,en schrilten angstonderde Spaansche kooplieden verspreiden zoude (1).
Swxcuo b'xvzLA had intusschen de Spaansche benden uit Ilolland ontboden, om ,

gelt
jk ht
j zich uitdrukte, ))de oproerige Brusselaars tot rede te brengen en den
Raad van State aan hunne dwingelandt
j te onttreklten.''. De Graafvan Xegen brak uit
24 v.

oogst-dien lloofde het beleg van W oerden op, hetwelk vi
lftig weken geduurd llad, doch
mannd
n zeker vreemd genoeg,

1576 waarva ,
nergenseenigebi
jzenderheden vermeld worden. Dox
FERoxxAxn I)E roxuEno verliet insgeli
jks terstond metdeSpaansche en Italiaansche ruiters
Ilolland, eer hem de pas daartoe werd afgesneden. JvAx nz lpwLcowETTA voerde
eene kornet scherpschutters te paard al roovende en moordende door Vlaanderen naar
Antwerpen , maar werd door'meer dan drie duizend verbitterde boeren tot tegenover die stad nagejaagd. D'
AVILA zond hem dadelt
jk van hetkasteelgewapende vaar-

tuigen te hulp. Er ontstond middelerwi
jl een hevig gevecht, waarbi
j taclatig boeren
omkwamen, de overige zich verstrooiden, en de Baljuw,die hen aanvoerde,gevangen
genomen werd. Xzxoozt verhaalt,datbi
j dezen een bevelschriftwerd gevon'den,door
den Raad van State geteekend en bezegeld,om alle Spanjaarden en elk,die hen ondersteunde,te vermoorden (:). De ruitersgeraakten nu behouden overdeSclteldeen
op het kasteel. Hopman IIAMI.
&wO l)z xoRxlzEs verlietmeteen vaandelSpanjaarden de
schanste Lillo,en voegde zich bi
j de muitelingen te Aalst.De Raad van Stateeischte
nu van B'AVIL& rel
tenschap,))waarom hi
j,buiten hun lastofvoorkennisentotondienst
desKonings,de benden uitIlolland ontboden had.''Hi
j antwoordde,))dat zi
jne vorige
daden bewezen, hoe getrouw hi
j den Koning was, waarin hi
j ook wilde volharden.
Voorts had hi
j niet op eigen gezag, maarmetoverleg van deandere Kri
jgsbevelhebbers gehandeld,en zou zi
jn gedrag bi
j den Koning welweten te verantwoorden.'' Tevens verwittigde hi
j der Regering van Brussel, ))dat zoo zi
j den Raatlvan State nog
#

-

(1)STRADA,de#:#pBelg.Lib.Vlll.p.491. nlqT-xssls,Comment.Lib.111.p.201,202.B0n,
Ilist. d. AT
c#er/. 00rl. D. 1. B. lX. bl. 694. v. METEIIES, Ilist. d.Nederl. 0pr!. B. Yl.bl. 117
verso. HOOFT,Nederl. Ilist.B.Xl. bl. 456.
(2)Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.XYl.p.332.
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86-langergeli
jk gevangen hield en nietongehinderd lietregeren,ht
Oversten daarregelop zouden stellen (1).,'
De Prins van oranje verzuimde natuurli
jk niet, van dezen staatvan zaken terbevordering zi
jner oogmerken voordeelte trekken. De botsing tusschen den Raad van
State en de Spaansche legerhoofden, de moedwil en roofzucht der muitende en nietmuitende soldaten, die zoo min Roomschen alsOnroomschen spaarden, en de algemeene
haat der Nederlanders tegen het bewind van vreemdelingen, die verm eerderde naar

mate de volltswelvaartverminderde, verlevendigden in hem de hoop, wellte lli
j nimmer geheel had opgegeven , de andere gewesten tot een verbond met Ilblland en Zee-

land te brengen (2). UitMiddelbuvg,waar hj zich bevond om degebeurtenissen in
Bvaband en Vlaanderen meer van nabi
j gade te slaan, schreefhi
j aan de Staten dezer
gewesten , aan die van Artois, ffczlcppvtrcl, Gelderland en Utrecltt, aan de Stad-

houders,aan onderscheidene Nederlandsche Grooten, geli
jlt rxxalps, Graaf van Lalaing,
den Heer van Ileze, HzwRl nz BxaovEhz en anderen, spoorde hen aan , zich tegen de
verdrukking te verzetten, herinnerde hen de algemeene grieven, drong aan op de

noodzakeli
jkheid, om gezamenli
jlt en a1s één man te handelen, en bood zi
jne hulp en
den bi
jstand van Ilblland en Zeeland aan, verzelkerende,dathi
jgeene verandering in
de godsdienstwilde invoeren, geli
jk hem te onregte werd nagegeven,maarzich omtrent ditpunt naar het besluit der Algemeene Staten zou voegen, en verklaarde niets
anders te beoogen, dan de Nederlanden te beschermen en de geltrenltte voorregten te

handhaven (5). Xerkwaardig bovenal is 'sPrinsen brief aan den Heervan Ilierges,
wegensde edele gevoelens er in vervat. Hi
jbetuigthem zi
jn opregten dank voor de
slaking êer gezanten, uithetPrinsdom oranje naarIlelland gezonden doch te Nkjmegen aangehouden,en maakt tevens van deze gelegenheid gebruik ,hem aan te sporen,

om toch alle krachten tegen de Spanjaarden in te spannen,tot welzi
jn van het zoo
deerljk geschokteVaderland,en totwaarachtigedienstvan den Koning (4).
(1)MEsoocz,Hist.d.1.g.d.Fl.Iziv.XVI.p.331,332. cA:lpàxA,dellaguerra diFiandra,
T. 1.p. 158: clAppuvs,Ilist. :ln. d.1.g. de Fl.Liv.lY. p.201. pE TAssls, Comment. luib.111.
p.201. BoR,Ilist.d.Nederl. 0orl.9.1.B.lX.bl.711,715.v.METEREX,Ilist.d.Nederl. 00rl.
B.VI.b1. 117 verso, 118. HOOFT, Nederlandsche #i.
#. B.Xl.b1.455, 456.

(2)Ygl.Merbi
j6R0Esv.PRIwSTERER,indehrcltivesdela Maison d'orange,T.Y.p.382-385,
pn v.coRvls-wlEnsBlTzxv,de Tcc/tfip'. oorl.D.1l.bl.619- 625.

(3)correspondance deGrlstzrxz le Tccf/sfrrid,T.111.p.106-113. :0R,Ilist.d.Fe#erl.00rI.
9.1.B.lX.b1.694- 704. vAy Ds wATE:, Utr.'lcc.Boek,9.1.bl.37. soynAx,Onuitg.S/t/l'
f'.

P.1.bl.38-42 (m).
(4)Arcltivesdela Jfcfdpn d'orange,T.Y.p.395- 400.Onderanderen komtin dezen fraai
jen
11 DzEb. 5 STG .
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Onderscheidene Leden van den Raad van State helden wel over tot vrede met den
Prins en de Staten van Ilblland, maar hieraan was niet te denken, zoolang

nog Spaanschgezinden in dien Raad bleven, welke bezwaarli
jlt in de voorwaarden zouden bewilligen,op welkedePrinsbepaald moestbli
jven aandringen (1). Hun invloed
moest derhalve vernietigd worden , en daaraan werd dan oolt op raad en door bestel

van ohAwzE een einde gemaalkt (Q). De Raad van State en de Geheime Raad waren
op het Hof te Brussel vergaderd, om met gesloten deuren te beraadslagen, toen
vAw lloRaEs het gebouw met twee vaandels W alen bezette. VAN GLIMES liet de detlr
der vergaderzaal openloopen en verklaarde, in naam der Staten van Braband, de

4 of5aanwezige Leden voor zi
jne gevangenen (5). De Patriotten of Vaderlandsgezinden,
Xe
Va
rl
nèt Zooals ARNOUD SASBOUT, stelde men dadeli
jk wcder in vri
jheidjalsook den Xarltgraaf
-

maand 5,an llavré, die om eene bi
jzondere zaalk ter vergadering geroepen was; doch MAws1576

-

.

>'ELOT, BARIZAVXOwT, AssoxvxLlzE, DELRIO en de beide geheimschri
lvers BERTI en scutREXBERO werden ,als van Spaanscbgezindheid verdacht, in verschillende Plaatsen gelkerkerd, ofschoon de meesten van hen m et niet minder smart dan de anderen, de

heerschappi
j der vreemdelingen aanzagen, maar een burgeroorlog vreesden, wanneer
men de snaren te sterk spande. Ongesteldheid had dèn Hertog van Aavschot verhin-

derd dien dag de zitting bi
j te wonen,doch wilmen,datl11
j een wenk gekregen had
van hetgeen gebeuren zoude. YzoLlvs was indedaad ziek. Ds ltvzox had zich eenige

brief de volgcnde zinsnede voor. ))Be tous temps ceulx qui se sont voulu longtans m aintenir e1l

t
ltatetévitcrlahaineuniverselledu peuplectl'évidentdangerde subiteruine,conjoincteavecq
ung opprobre général etgaudisscrie(joieldeleursadversaires,nese sontjamaisvoulu trop ller
aux faveurset prospérités dc la fortune riante,ni s'adonner tellement à leur advancem ent particulier qu'au regard d'icelluy ilz ayent voulu ,sans raison, complaire et agréeraux grandset puissants;
ains cheminans franchement en toute rondeur de conscience, sans craindre aucune male grace,
se sont proposé pour le but unique de toutes leurs actions, la gloire de Bieu et laconservation du

publicq etdela sociétéhumaine,consisstantcn droitejusticeetlegitimeliberté,en quoigistle
vray et droict service du Prince, veu que yptfr ceste dite q
çpcfJ/l et cpndcrpcfïpn du publio, tœts
#
Prinees,Itoys,etmagistratsp?7/élé créeset Jlgt/tlz au degrd p?
kilsse frptftr
,
czl/-''p.397.

(1)(
lnosx v.PRINSTER>:Rin deArchivesdela Jfcfdpg
zd'orange,%.V.p.400. v.coltvlx-wlEns:l'
rzxv,de Tcch/fp'.Oorl.9.1.bl.627.

(2)B0a,Ilist.d.Nederl.0pr!.D.II.B.XIX.bl.477. GROENv.Pnlxs'
rzlux,in dehrchivesdc
la Jfcfdpozd'orange,T.Y.p.405,406.

(3)B0a en v.METEREN stellen ditfeit vcrkcerdelijkop den vecrtiendcn van llcrfstmaand. z)x
Tz
tssls,HARAEUS,Il00FT en on JONGHE,Gendtsche Gc:c#.plaatsen hct op den vierden, en de Prins

van oranje op den vi
jfden diermaand.
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dagen te voren naar Antwerpen begeveri. Den gevangenen werd eerlang vergund15681576
naar hunne woningen terug te keeren,alwaar zi
j echter,even alsvlGrlt:s,langerdan

vier maanden naauwkeurig bewaaktwerden (1).
Het aanranden van een Staatsligchaam'dat na den dood van oz aEorEsEls den Opperheer vertegenwoordigde, was eene daad waarvan men spoedig, doch te laat, al het
vermetele en roekelooze besefte. Nicmand wilde er aansprakeli
jk voor zi
jn, en de Staten van Braban'
d verklaarden , er geen last toe gegeven te hebben. Xen verhaalt, dat
fle 'uitv'
oertlers er van, hoewel zi
j geen dadeli
jk gevaar te vreezen hadden, daar het
feit onder toejuiching des vollks gepleegd was en Brnssel twintig duizend weerbare
mannen telde, er aan daclaten om te vlugten en dat een van hen, de Abt vAx l'sltcll,

van angst stierf. Hoe ditzi
j, men vond er, die hen vernaaanden te bli
jven, op de
regtvaardigheid hunnerzaalt te vertrouwen,en alsmannen van zich afte spreken (:).
Er verscheen dan ook eerlang, en welvan de staatsdrukkeri
j te Brussel, een verdedigschrift in het licht. Na eene opsomming van de gewone grieven tegen de Span-

@iaarden en van de geweldenari
jen der muitende soldaten, welke uit dien hoofde
voor vi
janden van Lantl en Koning verklaard waren, wordt in geltlaagd, dat
h)wel verre van deze oproerige soldaten te straffen, eenige Leden van den Raad van
State in geheime verstandllouding met llen verlkeerden en begeerd haddcn, dat meu
lzen betalen en de vermeestering van Aalst deor de vingers zien zoude. Voorts,''
Zel
'de men , ll'
laad er een gerucht geloopen, hetwellt door vele omstandigheden allezins
geloofbaar werd, dat de muiters, met medeweten van den Raad van State, naar
**
Brussel moesten geltemen Zt
Jny Om de burgers, onder bedreiging van Plundering ,
tot het uitlteeren van aanzienli
lke sommen gelds te noodzalten. Yerder hadden , althans
-j
eenige Leden van den Raad van State, niet alleen de uitvoering van het verlof,

aan de Staten verleend, om kri
jgsbenden te werven, gepoogd te verhinderen, maar
zelfs het plan gevormd, ook eene aanzienli
jke ltri
jgsmagtin dienstte nemen, om de
muitende benden te ondersteunen en de maatregelen, door de Staten en de burgeri
j
te hunner verdediging genomen, te veri
jdelen. De Raad van State, in een woord,
llad weinig lust betoond, het Land te bescllermen, maar het voornemen gelkoesterd, de

oproerige soldaten zoo lang te onderhouden, totmeerdere versterlking uit Spanje gelkomen zou zi
jn, om alsdan het Land, deor wapengeweld te ondergebragt, geli
jk een
(1)Archives de la Maison d,0rc??.
ç/,T.Y.p.408. x>:slltlcE, Hist.d.1.g.d.Fl.Lisr.XVl.
p. 333. STRAPA, de #p!!p Belg. luib. Vlll. 497. I)E Tzxssls, Commott. luib. 111. p. 207 209.
non, ffïîf. #. Nederl. 00rl. D.1. B. lX.bl.712. METEREN, Ilist.d.Nederl.pt)rl.B.V. bl.118.

J)E zoxcs,Besluiten d.Staten-ceneraal,D.1.bl.61,62 (c),66,67,89,107.
(2)v.nEl'n,Nederl.&d4c#.5.II.b1.15. Hool-'
r.srederl.ffgf.B.Xl.b1.457.
6a
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1568- wingewest te bezetten, een schrikbewind en het Spaansche geloofsonderzoek in te
1576

voeren,hetvolk onder eeuwigdurende slavernl
j en de voornaamste Edelen ter dood
te brengen. Uit dien hoofde hadden eenige mannen, welke het met hun Land
wélmeenden, goedgevonden, zich van onderscheidene Leden van den Raad van State
en eenige andere personen te verzekeren, om hun het vermogen te ontnemen , kwaad

te stichten- Ook verklaarden zi
j plegtig, dat zi
j deze daad tegen den Staatsraad niet
om de Katholt
jlte godsdienstte benadeelen, of uitminachting voor hetgezag desKonings gepleegd hadden,maar alleen, om hetLand te beveiligen,alle bedriegeli
jke
aanslagen te voorkomen, en een verderfeli
jltregeringsstelsel te vernietigen; het was
hunne bedoeling nietde muitzieke Spanjaarden kwaad te behandelen, ten ware zl
t
jhet
Land gewelddadigmogten aanvallen en trachten,hetteveroveren (1).',
De Raad van State, aldus straFeloos gehoond, werd wel hersteld en met nieuwe
Leden vermeerderd,maar had alle gezag en invloed verloren en strekte voortaan slechts

totwerktuig der Algemeene Staten (2). DE RVEOA verklaarde te Antwerpelt, op de
ti
jding van lletgeen teBrusselgebeurd was,de geslaalkte Raadsleden,inzonderheid den
Hertog vanAarschot,wien hi
j de schuld van allesgaf,voorverraders;en daarhi
j zich
alsheteenige getrouwe Lid des Raadsbeschouwde,welk zi
jne vri
jheid behouden had,
oordeelde hi
j hetzi
jn pligt, het bestuur van zaken op zich te nemen en .gelastte der
Regering van Antwerpelt,zi
jnebevelen op tevolgcn,terwi
jl hi
j zich in alzi
jne geschriften van 'sKoningsnaam en zegelbediende (5). Hi
jspoorde steedsdeSpaansche
legerhoofden tot verzet tegen den Raad van State aan, die zich vruchteloos naar W ïllebroek, een dorp tusschen Brussel en Antwevpen, begaf om met B'AVILA en andere
Bevelhebbers te overleggen, wat tot herstelling der rust moest verrigt worden. lm-

mers liet sAxcuo B'AVILA de oorlogschepen en galei
jen uit de Nieuwstad van
Antwerpen tot onder het geschut des kasteels verleggen, om met deze bodems de

muiters te Aalstvan mond-en ltrt
jgsbehoeften tevoorzien,en tevensalle vaartuigen,
zonder onderscbeid, op de Scltelde aan te houden en op te brengen. Tegenover Ant-

werpen, op Vlaamsch grondgebied, deed ht
j eene schans opwerpen en metvier honderd man onder vAyunEz bezetten, om den toegang naar Vlaandevelt open te houden.
ln Antwerpen zelf volgden de twee vaandels van Graaf HAXXIBAL hetvoorbeeld der Duitsche Oversten Polzw ElLu , lputto>:lt en rhoxsBEao, welke O'&VILA door belofte van

(1)CAMPASA,della guerra diFiandra,%.1. p.159 verso. Jz
e I'
ETIT,Chron.d./fpll. T.ll.
Iuiv.XI.p.311. B0R,Ilist.d.Nederl.00rl.9.1.B.lX.bl.712- 714.

(2)STRAnA,de#:l!pBelg.Lib.Vlll.p.497. Ygl.pn T&ssls,Opmlndlf.Lib.111.p.210.
(3)n0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.1X.bl.712. v.ME'
rEM>,#iJ'
/.d.Nederl.oprl.B.V.
bl.118. HOOFT,Nederl.Sïs'
f.B.XI.b1.458.
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buit en plundering aan zi
jne zi
jde gebragthad. Lier was door eenige vaandelsvan 15
16
57
86
RoxzRo bezet. XowTssnocA gebood in Maastricht en trachtte de Duitsche soldaten

aldaar voor zich te winnen. ln IJRJ/J, aan de andere zi
jtle derMaas, lag MARTIX I)E
AVAI,A met een vaandel Spanjaarden. De kasteelen te Valenciennes, Gent, Utrecht,
culembovg en Vianen waren, even als Aalst, in hunne magt. Omtrent zes tluizend

man te voeten twaalfhonderd te paard mogten zi
jin dien ti
jd gezamenli
jk uitmaken,
alle geharde en geoefende kri
jgslieden. Bovendien waren de W aalsche en Duitsche
benden onder vzhovoo in Ilblland, onder I)E RoBrzs in Friesland, onder HIERGES in

Geldevland,en onderxoxnaAoox in Zierikzeeaan hunnezi
jde (1). Xetdeze betrekkeli
jk geringe kri
jgsmagt, welke eerlang nog aanmerkeli
jk verminderde, moesten de
Spanjaarden dien geweldigen opstand hethoofd bieden,in welken bi
jna al#c Nederlanden begrepen waren (2).
Reeds had den derden van Herfstmaand xlcllzxzOE BACKZRE, Advokaat voor den Raad

van Vlaanderen en een der talri
jlke aanhangersvan oatxzE in datgewest, aan JonlkheervAx noap gemeld, dathi
j en de Heervan Sereoskerken door den Raad van State
gelast waren, met den Prins vredesonderhandelingen aan te knoopen, waarbi
j de bode
nog mondeling voegde, dat zulksmede op uitdrukkelt
jk bevelder Staten van Braband
en Vlaanderen geschiedde (5). Teregtisaangemerkt, datI)E BACKERE dien lastwaarschi
jnli
jk alleen van de Patriotten in den Raad van State ontvangen had,aangezien het
bezwaarli
jk tegelooven is,datvöörhetgebeurdeop den vierden ofvi
jfden van Herfstmaand, de geheele Raad genegenheid zou getoond hebben, metden Prins over vrede
te handelen; cn dat, wat de Staten van Braband betreft, deze in de laatste lzelft van
Herfstmaand n0g niets wilden weten van eenen last, welke aan I)E BACKERE zou mede-

gedeeld zi
jn (1). Ook oRAwzz beschouwde ditaanzoek alseenekunstgreep, om hem
temisleiden en meteenei
jdelehoop tevlei
jen (:). Hj moetechtergeenszinsgetwi
jfeld hebben,datlzet,ten minste later,zou verwezenlt
jktworden,daar hij er den Staten van Ilolland niet alleen kennisvan gaf, maarhun ook zi
jn gevoelen over de vredesvoorwaarden mededeelde en hen vermaande, voorloopig gemagtigden tot die onder-

(1)MEyoocE,Ilist.d.1.g.d.Fl.tiv.XYl.p.332 verso,334,335. cxMpzsA, della gkfcrk'
c
diFiandra,T.1.p.158,159.I.s PETIT,tlArpgl.#.H011.T.Il.Liv.Xl.p.323. cllAppuvs,Ilist.
tM4. d. 1. g. d. Fl.Liv. lV. p. 202- 204. :0R,Ilist.d.Nederl. 0orl.9.1.B.1X.bl.715.
v.METEREX,Hist.d.Nederl. oorl.B.Y.bl.117,118.HOOFT,Nederl.fffdf.B.Xl.bl.456,457.

(2)MEspocz,Ilist.d.1.g.d.Fl.tiv.XIY.p.334.
(3)hrcltivesdelaJft
di,
gpn#'orange,T.V.p.400,410.
(4)GROEN v.I'
RISSTERER,in deArchivesdela Maison #'orange,T.Y.p.400,409,419.
(5)Arcltivesdela Jfcgœ,d,oraltge,T.Y.p.410.
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8- handelingen te benoemen, doch tevens'alles ten kri
jg voorbereitl te houden, opdat
576 d
oortl
jdverzuim en acllteloosheid de zaken nietweder mogten verloopen,zooalsna het
einde der Bredasche zamenkomst het geval geweest was. Verderwenschte hi
j, dat
ll
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jlk
ktmaandhandelen metdeStaten vanBraband en Vlaanderen zout
len uitnoodigen.Voortsbevalhi
j
1576 hun aan, de soldaten te betalen, om deze bereidwilliger tot het vervullen van hunnen

pligt te malken, en zooveel lkrjgsvolk als mogeli
jk wasmetde vereischte oorlogsbehoeften beschikbaar te stellen,ten einde de genoemde Staten ,in gevalvan nood,hulp

tegen de Spanjaarden te verleenen (1). De Staten van Ilbllandmagtigtlen daarop
l12v. zkltoB vAx bzR boEs, die echter wegens zi
jne hooge jaren verschoond werd, wlluluEx
lerll
st-

ntaalzd. YAN ZUILEN VAN MJEVELT, PAULUS BUYS en ADRIAAN VAN DER MIJLE Om m0t den
Prins over de vredehandeling ten meeste nutte van het Land te raadplegcn, zonder dat

zi
j methen ruggespraak behoefden te houdeu dan alleen op de punten van de gods-

diensten van deverzekerdheid pssurantiet(2).''
Ondertusschen lieten de Staten van Vlaanderen llet ltasteel van Gentbeleggen, uit
xrees dat de bezetting, welke de stad gedurig vcrontrustte, ziclz met de muiters van
Aalst mogt vereenigen. Hierop geraakten de Spaansche benden aan versclzeidene
oorden in beweging. De Duitschers, die te Tlkienen in Z'
uid-Braband lagen, namen

den burgers de wapens af en pleegden met de Spanjaarden, wellte in talri
jlke
hoopen het Land doortroklken, veelvuldige geweldenari
jen. De verbittcrde landlieden
bragten zonder genade de Spanjaarden, waar zi
j hen enlkel ontmoetten, om het
leven, maar vermogten niets tegen oude geoefende soldaten in één ligcllaam ver-

eenigd. Even weinig ltonden de onervarene benden der Staten tegen den vi
jand uitrigten, en zi
j delfden.gewoonli
jk in de gevechten, welke dageli
jk-s voorvielen, het
onderspit. Een voorbeeld daarvan leverde onderanderen de togt van I)z oclxEs met
twee duizend man voetvolk, en van I)s Bzvaz met duizend ruitcrs naar Leuven, om

aldaar zes vaandelsSpanjaarden te overvallen. Axuowzo l)z vAltoz
ks, welke uitBrussel
naar Antwevpen ontvlugt wasen mettwaalfhonderd ruiters de Sclteldebi
jSt.Wcrzlcg-#
was overgestoken, om zich bi
j de soldaten te Aalst te voegen, besloot dadeli
jk
(1)B0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.lX.b1.718.
(2)Resolut.v.#p/l.bi
jwAGEXAAR,D.V1l.bl.109,1109en GROEN v.pRlssTnnEn,Archivesd
la Jfaidp'; d'orange, T. Y. p. 411 ))Deze verzekerdheid of assuralktie,'' merkt vAx wux op
4VAII>ZSAAR ,St.Yll. bl. 42 , aan , ))hadt geen betrekking tot<Fde onderhandelingen met de Algemeene Staten , maar tot eene andere m et de oostzeestedcn , welke m en lladt aangeboden , des

noods,een bekwaam gctalgi
jzelaarstezullen afstaan, wanneerzi
j den Staat200,000 claalders,
tegen 16 ten honderd,voortien jaren,wildcn opschicten en voor een genoegzaam getalruitcren en paarden zergcn-''1
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op I)s (Alzzxp:s aan te rukken. Bi
j het dorp Visnalç, tusschen Thienen en Lcu'
t
?cz?
,,1568vielhi
J'op hem aan, sloeg zi
jne benden,welke,nadatzi
j het eerste schot gelost had- 1
15
470
v.

den de geweren wegwierpen, op de vlugt en vervolgde laaar tot voor de poorten van llerfstLeuven, alwaar hi
J'het grootste ge(leelte er van met een aantal burgers en stutlenten,m22Rf1'
door nieuwsgierigheid naar buiten gelokt,neêrsabelde. Xet de veroverde vaandels trolk

hj naar Aalst,doch lkon de aldaar liggende Spanjaarden nietoverreden,hetkasteel
van Geltt te ontzetten, en keerde alzoo naar Braband terug (1).
Op den dag van de nederlaag te Visnak waren de Staten van Vlaanderen, op aan-

zoek van Brabaktd en Kezlegouwen, te Gent bt
jeengekomen, De talri
jk-e en voltallige
vergadering werd xnet eene aanspraak geopend, in welke men )de roofzuchten wreed-

heid der Spanjaarden met de zwartste kleuren afmaalde en aantoonde, hoe uit al
hunn'e daden het voornemen bleek, de Nederlanden geheel onder'hetjul
k te brengen en als veroverde gewesten te behandelen. Raadzaam was het derhalve, hen a1s

rustverstoorders ten Lande uit te jagen, en onverwi
jld afgevaardigden naar B1.1l&selte
zenden , om zich tot dat doel met Braband, ffczlcppzfttczl en andere gewesten, welke

insgeli
jks het Spaansche juk moede waren, te vereenigen.'' De Geesteli
jken, inzonderheid de Bisschoppen van Brugge en Iperen, maalkten groote zwarigheid, alle

Spanjaarden voor oproermak-ers of landverraders te verklaren, en wilden alleen de
benden

Aalst als zoodanig beschouwd hebben. Xen bragt hun daarop onder het

oog,))datde Spanjaarden,in hetalgemeen,zoo min de geesteli
jlke als de wereldli
jke
goederen ontzagen;datzi
j,nog onlangs,de monniken van de ri
jlte abdi
j te Alpigltem
mishandeld hadden, en aan gene zi
jde van Antwerpen, in hetLand van J/
JQJ,
S,ja
tot onder de muren van Gent stroopten en moordden.'' Ondertusschen was de geheele stad in beweging geraalkt door een gerucht, dat de oproerlingen van Aalst in
aantogt, zelfs reeds in de voorsteden gedrongen waren.De lklol
tlkcn werden geluid,de
trommels geroerd, en de burgersvlogen te wapen. lndien dit gerucht met voordacht is
uitgestrooid, om de nog weifelende Ledender vergadering tot bewilliging in hetvoor-

steltebrengen,heefthetzi
jneuitwerkingnietgemist. Xetalgemeene stemmenwerden
de Spanjaarden door de Staten van Ylaanderen voor vl
janden desLandsverltlaard (29.
(1)MEwoocs, llist.d.1.g.d.Fl.Iuiv.XVlI.p.336 verso 3I0,geeftecn zceromstandigbcrigtvan ditgevecht,hetwelk hi
jals een derBevelhebbers bi
jwoonde. cxxpAxA,della guerra di
Fiandra, T. 1. p. 161, 162. BENTIVOGLIO, Nederl. #ïd/.bl. 243, 244. cllAppvvs, Ilist. t26W.d.
1.g.d.Fl.Liv.lY.p.204 206. l.x PXTIT,Chron.d.#p#.T.11.Liv.Xl p.313. IIARAEI;S,x4.0?nal. Srffù. T. 111.P.233,234. :0R,Ilist.d.Nederl.00rl.D.1.B.1X.bl.715. v.MsTEnEx,
Hist.d.Nederl.pprl.B.Y.bl.118. HOOFT,Nederl.Ilist.B.Xl.bl.458,459.

(2)v.METEREK,Ilist.d.Nederl.00rl.B.V.bl.117 verso. I)szoyclls,Gendtsclte net
çcà.9.1.
bl.255- 257. v.p.vyscx'
r,#ïdf.des Troubl.T.ll.p.357,358.
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De Prinsvan oranje was, naar hetschi
jnt,van hetgebeurde in Gentnog nietonderrigt, toen hi
jzAx OE uzxsvsz,Schepen dierstad en een ijverig voorstandervan de
Hervorming, in een uiterstvlei
jenden briefvermaande,zi
jn invloed te bezigen, dat de
ll
1e7rlv
.staten van Vlaanderen zich metBraband vereenigden,waartoehi
jzi
jne.diensten aanitmaan(
1bood (1). HEMBYSE handelde in den geest van den Prins,die insgeli
lks den Heer
1576 o'Avxv voor zich had gewonnen, toen deze onlangs, met verlof van den Raad van

state, bi
j hem geweest was, om over het slaken van zi
jn broetler, den Graaf van
Bossu,te spreken (2). Om het beleg van hetkasteelte Gentmetnadruk voortte
22v. zetten werden door den Graaf van Iloeulœ, metwien de Prins mede in briefwisseling

Herfst-

1

maand.stond, b'Arxv en bz BACKERZ naar Middelburg gezonden, om geschut en kri
jgsvolk
te verzoeken. ORAwJE, die nimmer eene gunstige gelegenheid ter bevordering zi
jner
plannen ongebruiktlietvoorbi
jgaan (5),steldeonmiddellt
jkterbeschikkingvann'Avxv,
die hem in naam der Staten Sluis in Vlaanderen tot onderpand had toegezegd, mits

hi
j geene andere Vlaamsclle stad bezette, zes vaandelsvoetvolk en twaalfstuklten geschut, met belofte binnen kort nog twee en twintig vaandels te zenden, onder verze-

kering, dat zi
j den burgers geen overlast zouden aandoen, ofiets bestaan tot nadeel
van hetRoomsch-Katholjk geloof(1).
lnmiddelswas door den Raad van Statebi
j een openli
jk bevelschrift niet alleen op
nieuw de muitende soldaten, maar alle Spanjaarden, die zich methen inlieten, voor
vjanden des Landsverltlaard, en elk gelast, zich tegen hen te wapenen en hun op
alle mogell
jke wjze afbreuk te doen. Allen, welke den Kodng zoo te land als te
water dienden , werden uitgenoodigd, zich van de weerspannelingen te scheiden en

den Staten toe te vallen, onder belofte van geheele uitbetaling der achterstallige soldi
j.

23v.
Xerfst-Den volgenden dag werd het gezag, welk nE arlbA zicll had aangematigd, onwettig
maand.

(1)Archivesdela Maison #'orange,T.V.p.412-414.
(2)vEtlvs, cltron.r.Iloorn,bl.441,verhaalt,datp'Arxv reeds in het midden desvorigen
jaarste Ilborn gekomen was ))metaddressevan den Prins,om den Gravevan Bossu,zi
jn broeder,teversoeken,'en yetmetdenselven te spreken aengaende zi
jn verlossing.'' ;ou vsLlrszich
misschien in hetjaartalvergisthebben?
(3)))L'occasion e:ttousjoursaccpmpagnéederepentance,'' schreef lzi
4jaan HExnvsn,))sion la
laisse échapper, sans la prendre par le poil; elle n'a point de tcnue par derrière, et ne laisse
après soy aucune compagnie que d'icelle repentance, qui la suit au talon.'' Archives de la Jfcf,tm d'orange, T.V. p.413.

(4):0n,Hist.d.A:#erl.0orl.D.1.B.lX.bl.716. v.METEnEX,Hist.d.#:#cr!.oorl.B.5.
-.
b1.118 verso. IIOOFT,Nederl.#fJ/.B.Xl.b1.461.DE zosGlls,cendtsche fle,c/t.D.1.bl.259:G . v.p.vyycxT,Ilist.d.I'
roubl.T.ll.p.358- 362.
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verklaard en elk verboden,hem ergensin te gehoorzamen (1). Geli
jk alle bevelschrif-15
15
67
86
ten van dien ti
jd, zoo waren ooltdeze in naam des Konings uitgevaardigd. Xaar
))zeker kon er niets zonderlinger zi
jn, dan dat de Koning van Spanje de Spanjaaron
de
r
s
cl
l
r
a
agde
n, voor oproermakers, verraders en trouwloozen
den, wellte zi
jn gezag
verklaarde, en aan zjne Nederlandsche onderdanen, welke dat gezag ondermi
jnt
len,
gebood, hun allen onderstand te weigeren, zelfs het zwaard tegen hen op te vatten

en hen overalte verdelgen (2).,' Om zich in behoorli
jken staat van tegenweerte
stellen, besloot de Raad van State, op voorslel der Staten van Braband, Vldandcrczl en
Kenegouwen, tc Brussel bi
jeengekomen, de benden van Ordonnantie voltallig te maken, boven de twee of drie duizend waardgelders te paard, nog duizend ruiters en zes
vaandelsvoetvolkaan te werven,den Duit
schen legerhoofden geheeleafbetaling van soldi
j
,

tebeloven, opdatzi
j geene gemeene zaak metdeSpanjaarden mogten maken,en daar
de muitelingen van Aalst de ruiterbenden van I)z vARoAs hadden afgewezen, hetgeen
nietvan goede verstandhouding getuigde en waardoor welligt beide totandere gedachten

gekomen waren,zooweldezen a1sgenen volle betaling aan te bieden,a1s zj hetLand
wilden verlaten. Om tot eene gewenschte bevrediging met Ilolland en Zeeland te
geraken , zou men de Staten dier gewesten uitnoodigen , tot dat einde afgevaardigden
naar Trllsselj Cent of Trugge te zenden. Het opperbeleid van zalken, inzonderheid 25v.
llerfstvan oorlogy werd den llertog van Aarscbot opgedragen, en daar lli
J', a1s het eerste en maand
voornaamste Lid Tan den Raad van State, elders veel te verrigten had , hem de Graaf 1576

van Lalaing a1s plaatsvervanger, en de Heer van Goignies als Veldmaarschallk toege-

voegd, terwi
jl eenige Nederlandsche Grooten benoemd werden, met welke hi
j, naar
keuze,kondete rade gaan (5).
Kort na het vertrek van b'Avxv waren twee kornetten ruiters, door den Hertog van
Aarscltot afgezonden, te Gent aangekomen, en er werden nOg andere onder den Graaf
van Lalaing verwacht. o'Avxv was reeds met 's Prinsen benden te Vlissingen om

zich in te schepen, tocn hi
j uit Gentberigtontving,datmen,om genoemde reden,
nu aldaardeze hulp ontberen konde,en hoe sommigen beweerden,dathi
j,ten opzigte
vanSluisi1tVlaanderen,zi
jn lastovertreden had. b'Arxv trok evenwel,ondergoedkeuring van den Prins, met zi
jn volk door hetSas naar Genten werd er met gejuicll
door de burgers ontvangen. Oaixzx zond later nog acht of negen vaandels voetvolk
onder den Overste vAx l)Ex '
rvxpzL derwaarts, Eerlang echter verzochten hem deStaten

(1):0a,#ïz/.#.Nederl.oovl.D.1.B.lX.bl.714. IIOOFT,Nederl.Sïd/.B.XI.bl.459.
(2)v.p.vvwcx'
r,Ilist.d.Troubl.T.ll.p.352,353.
(3):0R, Ilist.d.Nederl.pprl.D.1.B.IX.bl.718. ps z0sG=,Beslttiten rJn deStaten-6enevaald.Nederl.D.1.b1. 1.

JI DEZL.5 STvK.

66

522

ALGEX EENE GESCHIEDENIS

15
16
8- van Braband, Vlaandeven en Ilenegouwen zi
jn lkri
jgsvolk terug te roepen, naar het
576
scht
jnt uit vrees dat hi
j te veelvoet in Vlaanderen mogt krjgen, maar daarentegen
zoo spoedig mogeli
jlt afgevaardigden te zenden, om de vredesonderhandelingen aan te
ltnoopen, onder voorwaarde evenwel, dat niets ondernomen zou worden ten nadeele van

het Roomsch-Katholi
jk geloofof hetgezag desKonings. De Prinsnam hierin genoegen, mits de onderhandelingen te Gent en niet te Brussel plaats zouden hebben , en
gaf voorts den Staten alle geruststelling, wat deze beide punten betrof. Tevens beval

hi
j,datzt
jn kri
jgsvoll
t Gentzou ontruimen; doch hetis, en denlkell
jk op verzoek der
Gentenaars zelve, welke door de bezetting vgn het slot gedurig bestookt werden, a1-

daar gebleven (1).
De afgevaardigden van Braband, Vlaanderen, em Ilenegouweu waren te Brussel als

Algemeene Staten vergaderd. Zi
jmatigden zich de W etgevende i
vagtaan ea lieten den
Raad van State de UitvoerendeMagtover. Op lzunaanzoelt,oflieverop hunlast,noodigde

dezeRaad,bli
jlkbaarinweerwilvallzichzelven,deanderegewesten uit,gemagtigdennaar
Bvusseltezenden,om gezamenlt
jlt te handelenoverdeonderlingehulptegendeSpanjaarden,enmitldelen teberamentotdealgemeenebevredigingdezerLanden(2).Zi
jontlerrigtten denKeizer,den Paus,denKoningen deKoningin-moedervanFranlêri
jk,deKoningin
van Engeland,den Hertog van Anjou,den Hertog van Kleef, den Bisschop van Ztff/ç
en andere naburige Yorsten en Edelen, hetzi
j schrifteli
jk, hetzi
j bi
j monde van afgezanten, van den staat van zalken in de Nedelnlanden, regtvaardigdcn hun gedrag en

verzochten bi
jstand. Inzonderheid drongen zi
j bi
j den Keizer aan, den Duitschen
Kri
jgshoofden, bovenal den Graaf van Eberstein, te verbieden, op straffe van den
ri
jksban,'gemeene zaalt met de Spanjaarden te maken; en verzochten den Franschen
gezantte Brussel,zi
jnpn Xeester te bewegen een verbod uit te vaardigen, datiemantl
zi
jner onderdanen in Spaanscl
ze dienst overging. CHAxpxoxz, de regering van Antwerpen,en lateralle gewesteli
jke Raden en Collegiën werden afgevraagd,ofzi
j den Raad
van State wilden bli
jven aankleven, hetgeen waarschi
jnli
jlk toesternmend is beantwoord.
Xen verzocht tlen Graaf van Bavlaymont, die nog steeds gevangen werd gelzouden ,

zi
jne zonen, onder welke vier van de zeven, te weten de Heeren van Ilierges, van
Megen, van Ilautepenne, en van Floyon, zich a1s k-ri
jgsbevelhebbersroem verworven
lzad4en,te vermanen,de zi
jde der muitende Spanjaarden teverlaten en zich met hun
kri
jgsvolk voor den Koning en de Algemeene Staten te verldaren. IIIERGESen zi
jne
(1)hrcltivesde!éfMaisnn #'ora3kge,T.Y.p.421,463. Correspolîdance#cGI;II-LAIIMEle Tacil?
,
frnp,T.111. p. 113 125. Sol
t, Ilist. d.Nederl.oprl. D.1. B. lX. bl.717. v.METSRSX, SJ,
sJ.
d.Nederl.00t.l.B.Yl.bl.118 verso. HOOFT,Nederl.S9f.B.Xl.bl.461. v.D.vvxcxT,#ls/.
#. Tvnubl.T.1.1. p.362,363. AVAIIEyAAI,,D.VlI.bl. 108 ,109.

(2)noyoz
kx,oltuitg.ks'
/k
t/t/f.l).1.b1.7 12.
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broeders werden hiertoe te m eer aangespoord, sinds men hun het uitzigt opende,1568-d
1576

at zi
j daardoor hunnen vader in vri
jheid zouden stellen.- Hetkraclltig vertoog van
den Prins van oran.'
e, den Koning te kennen te geveu, dat men vasteli
jlt besloten
had,'sLands voorregten en vrijheden te verdedigen en ziqh van dedwingelandi
jder
Spanjaardentebevrt
jden(1),heeftwaarschi
jnli
jk deAlgemeeneStatendoenbesluiten,aan
rrLlpsdienbriefteschri
jven,vanwelkenbi
jnaaldeGeschiedschrijversdiertt
jdengewag
malken,dochwaarvandebelangri
jkeinhoud nergensisopgeteekend,en alzootemeerverdient hier medegedeeld te worden. ))Sire!Daar het gerucht van de groote verandering,

dezerdagen in deLanden van Uwe Xajesteitvoorgevallen,zich reedsin onderscheidene
oorden derChristenheid verspreid heeft,twi
jfelen'wi
j niet,ofzi
j zalook UweXajesteit,
wien dithetmeeste aangaat, ter ooren gekomen zi
jn. Uitvreesechter, dathetdoor
eenigen lkwaadaardig overgebragt en uitgelegd isgewordenj hebben wi
j hetgepast geoordeeld,U bi
j dezen de zaalt in hare zuivere waarheid voor te stellen,om de smet,
welke men op ons mogt wil
len werpen, uit te wisschen en Uwe Xajesteit van de
regtvaardigheid onzerzaak en onze goede bedoeling te overtuigen,hetgeenwi
jsmeken,
dat Gi
j, naar Uwe aangeborene goedheid en goedertierenlleid, zultwillen aanhooren
en goedgunstigli
jk opnemen. HetisUwer Xajesteitgenoeg bekend,hoe de eersle onlusten van Yjftienhonderd zesen zestig in dat zelfde jaar door de goede orde en het
wi
js beleid der Hertogin van Parma, toen Landvoogdes der Nederlanden,en door de
Wederlandsche Heeren zoodanig totbedaren en te regtgebragtzi
jn geworden, dat het
geheeleLand invollerustenvrede verkeerde,de Roomsch-Katholi
jlkegodsdiensteralom
tlitgeoefend, en hetgezag Uwer Xajesteit gellandhaaftlwerd. Xaarde HerlogvanAlba,,
sedert herwaarts gezonden en uit ontzag voor Uwe Xajesteitmetallen eerbied en onderdanigheid ontvangen, en een groot aantal Spaansch voet- en paardevolk hebben in

den ti
jd van negen oftien jaren deze Landen derwt
jze uitgemergeld en verdrulkt, dat
vi
janden zelfs llen onmenscheli
jker noch wreeder konden behandeld hebben. Zi
j beweerden en verklaarden, dat zi
j llier gelkomen waren met het deel en in de vaste
overtuiging, dat al onze goederen hun behoorden en ten buit toegestaan waren.

Bi
jna ontelbaar is hetgetalvrouwen, doot hen verlkracht;der dochters,doorhen geschonden;dermoorden en andere verfoei
jeli
jlke daden,door llen gepleegd. Vervreemtl
van allemenscheli
jlkheitl,bedienden zi
j zich op eeneonbeschofte wi
jze (impudement),
zonder eenige schaamte of sclaande,van ons en onze kinderen, en deden ditstraffeloos

niettegenstaandede groote klagtenengrieven,welke er zoodiltwi
jlsenherhaaldeli
jk over
zi
jn aangeheven,datde ooren derBewindslieden er vermoeid van moeten geweestzl
jn.
Geesteli
jken, kerken, kloosters en andere gewi
jde plaatsen hebben zi
j niet gespaard,
(1)Zie dit uitgebreid en lezcnswaardig vertoog in de Correspondance de UrILLAUM: lc Tacidkfrnc, T. 111.p.140 154.
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1568- maar even goed geplunderd en verwoest a1s de overige, zonder eenigen eerbied te
*
.
1576 lyebben voor de regten, voorregten, gebruiken,vri
lheden en oude herkomsten, welke

deLanden siàdsonheugeli
jketi
jden.ongeschondengenoten en gebezigd hebben.Zi
jkoesterenvreesvoorGodnoch voordewaregodsdienst,van welke zi
j,naarhunnewi
jzevan
levente oordeelen,zeerverwi
jderd zl
jn.ln korten ti
jd hebben zi
j deze gewesten,weinig
te voren ten hoogste bloel
jend en uitalle deelen der wereld bezocht, van goederen,
koopwaren,ri
jkdommen en eer beroofd,welke door descheepvaart, hethandelverkeer
en de ni
jverheid derinwoners als anderzins sedertlangen ti
jd onderhetbestuur,de
bescherming en gunstvan Uwe Xajesteiten van Uwe lofwaardige Voorgangersverworvenwaren.Zi
j llebben zich eindelt
jlt gedragen en getoond,alsofzi
j gezworenenzamengezworen hadden, de Nederlanden aan Uwe Xajesteit te ontrukken en tot dat doel
hetvolk wanhopig te maken,hetwellt zi
j nietalsmenschen en alsde oudste getrouwe
onderdanen van Uwe Xajesleit, maar a1s redelooze dieren behandeld en t0tde uiterste
armoede en hetni
jpendste gebrelk gebragt hebben, totgrootnadeelnietalleen van de'
dienst Uwer Xajesteit, maar oolt van alle andere Landen der Christenheitl en inzonderheid van Spanje. Het is nietnoodig hier melding te maken van de afsclluweli
jke
wreedheden te Zut
plten, Naarden, oudewater,M ecltelen, Antwerpen, Aalst en elders

gepleegd,daar zi
jalgemeen bekend zi
jn. Zelfsna elke overwinning,doorUweXajesteit
behaald, en wellte hoop verschafte,wanneer men er gebruik van maakte,aan heteinde

van den oorlog te zullen geralten, zi
jn de Spanjaarden alti
jd aan hetmuiten geslagen,
verklarende den ltri
jg eeuwig te willen voortzetten, tot grooten onherstelbaar nadeel
en ondienstvan Uwe Xajesteit. En niettemin is ditallesgeduldig door ons gedragen
en door anderen straFeloos aangezien , zoodat de gezegde soldaten hoe langer zoo meer

bandeloos zi
jn geworden, en onsvan dag totdag onmenscheli
jlker behandeld hebben,
dreigende al deze Landen en de voornaamste steden met plundering, moord, armoede

en gebrek, den geheelen adel en alle aanzienli
jlke en eerli
jke lieden te zullen verdelgen, aan de zwangere vroawen de vrucht te ontrukken, hunne handen in ons bloed

te wasschen, zonder rang, ouderdom ofkunne te ontzien,al hetwelk zi
j verscheidene
malen,en zelfs nog voorweinige dagen op de arme landlieden bi
j Antwerpen ten uitvoer gebragt hebben. Ool
t hebben zi
j zicllvi
jandeli
jk van versclleidene steden meester
emaakt, deze op verbazend hooge brandschatting gesteld en daarenboven uitgezogen,

geplunderd en verwoest,zoodater nietsandersuitte voorzien wasdan eene eindeli
jke
en geheele ontvollting en vernieling. zelfsspoedig na hetinnemen van Zierikzee zi
jn
zi
j,de dienstvan Uwe Xajesteit verlatende,wederaan hetmuitengeraakt,hebben zich
van hetgeschuten dekri
jgsbehoeften meester gemaakt,enzi
jnnaarBrusselgetogen,de
gewone zetel- en Hofplaats van Uwe llajesteit,om diestadteverwoestenenteplunderen.
Derllalsrewerd hetnoodzalteli
jlt,krjgsvolk te ligten,om zich tegen henteverdedigenen
hunne woede te beteugelcn, die zi
j sedertop àalst uitgestort hebben, welks muren
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en wallen z1
jvl
jandsgewi
jze overweldigden.Daarwi
j door zulke daden de o-penbare rust15
681576
.

verstoord zagen, en hoe de ligtgewapende ruiters op dezelfde wi
lze en zonder eenige
reden hunne plaatsen van bezetting verlieten, om zich met hen te vereenigen,hetplatte

land afstroopende en vernielende, hebben wi
j eenparig noodig geoordeeld, middelen te
beramen,om hetLandvan zulke buitensporigegaslen tebevrt
jden,endooreenebevrediging m etIlolland en Zeeland onder de verschuldigde gehoorzaamheid en het gezag van

Uwe Xajesteitterug te brengen zoowel,alsom hetvolk en deonderdanenUwerXajesteit
bi
j die gehechtlleid en toegenegenheid tebewaren,welke zt
j nog voorUwedienstbetoonen,en tevenste voorkomen,datzi
j in vervolg van ti
jd,doorzoovelebeleedigingenen
verdrultkingen getergd, zich er van vervreemden en voorts uitwauhoop van onsHeilig en

Roomsch-Katholjkgeloofafweken;terwi
jlwi
jonsverzekerdhielden,datUweXajesteithieruitgrootnutzou trekkenenhetnietvreemdvinden,datwi
j,gebruiltmalkendevanlletregt
dernatuur,en daartoe zelfstot onze zelfverdediging gedrongen,de wapenen tegen de genoemdeSpaanschesoldaten opvatteden,om nict totzulkegrooteellendetegeralten.Daarom

hebben ook de Leden van den Raad van State,doorUweXajesteitmetlletbewindover
deze Landen belast, niet langer zulke daden van muiteri
j, opstand en vi
jandeli
jkheitl
kunnende verduren ofbewimpelen,twee malen bi
jeenopenbaarbevelscllriftdegenoemde
Spanjaarden verklaard voor oproermakers en vi
janden van Uwe Xajesteiten van deze
Landen, en dat zi
j alom als zoodanig zouden behandeld worden.- En ofschoon er
vele lasteraars zullen gevonden worden,om UweXajesteitditltwaadaardig voor te stellen en U tegen ons in gramschap te ontstelken, zal echter, zoo men naar onze tegenwoordige en verledene daden onderzoelt wil doen , niets anders bevonden worden,

dan datwi
j telang geduldig verdragen hebben,dewt
qlwi
j de orde afwachtten, welke
daaropvroegtt
jdigmoestzi
jn gesteltlgeworden;hetgeen totnu toedehanden gebonden
heeft, zoo a1s nietvalt te betwi
jfelen, van lieden die evenzeer gesteld zi
jn op hunne
bi
jzondere belangen,als i
jverig en waakzaam voor dievanUweXajesteitendealgemeene
rust,endiedaardoor,zoowelalshetgeloofen deLanden ,inhetnaauw en in gevaargebragt

zijn,hetgeen zi
j,totonze voldoening,nietgenoeg weten te betreuren,nu wi
j onstot
zulk eene ellendeen angstgebragtzien (1). Hiertegen ishetvoornaamste en eenige
middel, den weg der gestrengheid, dien men tot nog toe bewandeld en welke al deze

rampenverwektheeft,te verlaten. Uwe Xajesteit gelievealzooUwe goedertierenheid cn
aangeboren goedheid methetopregtevoornemen en de buitengewone genegenheid, welke

wi
j Uwe Xajesteit toedragen, te vereenigen,aangezien anders ditlzetuilerste einde en
(1)Ce que n'a esté faictjusquesoresquel'empeschcment,commcnc faultdoubterdesplu:
aFectionnez à leur particuliere que previdens et vigilens au service deVostre Xajesté etrepos
publique, et par la mis en estranle et periclitation ,ct la foy et lespays, qu'il ne scaurrontassez,
à nostrc contcntem ent, déplorer,pour nous voire reduict ert telle misére ctperplexitt',p.248.
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1568- de verdelging van alles zi
jn zoude. En dewi
jlin deze zoo gevaarll
jke beroeringen het
1576
volk begreep,dateenigen van den Raad van State de genoemdeSpanjaarden,diereeds
vier of vi
jf malen gemuit hadden, begunstigden, daar men hen nietkrachtdadigli
jlk
strafte, zoo a1s door den Hertog van Alba met de Duitsche soldaten, opgestaan onder

den Graafvan Zp#rpzl,geschied was, hebben eenige bi
jzondere personen, vreezende
datde menigte toteene onbehoorlt
jkeopschuddingmogtgeraken,enom de woede en het
geweld, wellke daaruitkonden voortspruiten,te vermi
jden, hetgeen tevenseene geweldige,plotselinge en vreesseli
jlke verandering,zoo welmetbetreltlking tot hetKatboli
jk
geloof a1stotde gehoorzaamheid aan Uwe Xajesteit,in hetgeheeleLandltonde veroorzalten,hetnoodzakeli
jk en als heteenige middelgeoordeeld, om voor een ti
jd eenige
Leden van den Raad van State te vatten en in hechtenis te houden,hetgeen den pas
voor grooter onheil heeft afgesneden. Ondertusschen heeft lllERoxlxvs bz RvEok, een
Lid van dien Raad, uit Brussel naar llet kasteelvan Antwevpen geweken, het gezag

van dien Raad zich alleen aangematigd, waardoorhi
j te zeerbuiten lletspoorisgetreden t0t groot misnoegen en nadeel van den Yoorzitter en andere Leden, welke,

ondersteund door gewone Raadsheeren en Geheimschri
jvers van Uwe Alajesteit, en
beëedigd en bezoldigd door Uwe Xajesteit, wettig de pligten en diensten totbehoud
der Landen van Uwe Xajesteit naar pligt en eer uitoefenen. De gezegde Rczot
,
heeft een nieuw zegel van Uwe Xajesteit laten vervaardigen, onder lzetwellklzi
j zich
verstout volstrelkteli
jlk te bevelen, en houdt o0k niet op met nox ALowzo I)E wtlt'
AVI
oAs, skxcuo 1) LA , zrxulAAw RoxERo en andere Spanjaarden van zi
jnen aanhang,
de Duitsche Oversten, Hoplieden en soldaten t0t zi
jn oogmerlt en t0t zamenzwering
tegen de Nederlandersoverte halen, hetgeen wi
j zeervreemd en oproerig hebben gevonden, en dat tot onze geheele vernieling en ondergang zou streltlken. W atmeer is,

men heeftons voorde geheele wereld alsKetters,vi
jantlen van God en oproerig tegen
Uwe Xajesteit gebrandmerkt.
'
Wi
j zi
jn om deze reden en terlkwi
jting van onzen eetl,pligten betreklking genoopt
geworden te zorgen, dat het gemeenebest niet in zulke ongelegenlzeden geraakte,

hetgeen ecllternietmogeli
jlk was,zonder onseerstvan heteeuwigdurende jult te ontl
slaan, wellk de Spaansche soldaten onswilden opleggen, lletgeen wi
j ondernomen hebben, alti
jd met toestemming en goedkeuring van de Heeren van den Raad van State,
daar de genoemde Spanjaarden zich niet wilden vergenoegen met aanbiedingen van
betaling,hun van onzentwege gedaan om bloedstorting en erger te voorlkomen.

Gi
j ziet,Sire!dat de onvermi
jdeli
jlke noodzakeli
jkheid onsgedwongen heeftde hand
te slaan aan het bi
jna vernielde gemeenebest. Daarom smeken wi
j Uwe Alajesteitin
allen ootmoed,tocll van ons, Uwe zeer gelloorzame onderdanen, geenkwaadvermoeden

te koesteren of te denken, datwi
j met een ander doelofoogmerk handelen, betuigende voor God en Uwe Xajesteit,datwi
j willen llandl
aaven,onderschragenensteunen
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ons Heilig Geloof en de Roomsch-Katholjke godsdienst, en daarin tot aan den deod15
15
67
86
te bli
jven,zonder er eenige verandering in te malten oftegednogen,datcrin gemaakt
worde,evenmin alsin dedienst en degehoorzaamheid aanUwe Xajesteitverschuldigd,
U daarenboven verzoekende en sm ekende, het geschikte redmiddel, zoo als boven is

voorgesteld,te willen toepassen en niettedulden,datwi
j,uwegoede en arme onderdanen, voor alti
jd geltweld en verdruktworden door de binnenlandsche oorlogen,
maar veeleer te veroorloven, dat llet Land hersteld worde in eenen waren, opregten,
fluurzamen en Christeli
jken vrede metde gewesten van Ilblland en Zeeland en hunne

bondgenooten, hetaloude erfgoed van Uwe Xajesteit; behoudensin alles en overalde
Roomsch-Katholt
jlte godsdienst en de gehoorzaamheid aan Uwe Xajesteit, onzen Heer
en natuurlt
jken Vorstverschuldigd,en uitdien lloofde de Spaansche soldaten uitdeze
Landen te laten vertreklten, daar er anders geen middel is, om tot den vrede en de

algemeene rustte geraken. Hierdoor, Sire! zult gi
j een werk verrigten Uwer Xajesteit en Koinkli
jke goedertierenheid waardig,en de gemoederen van veleUwer ondertlanen winnen,die door deze langdurige oorlogen en hetverfoei
jeli
jk en lkwade voorbeeld der soldaten, in bli
jlkbaar gesraar gebragtworden van eene eeuwige verdoemenis. W i
j zi
jn allen zelter en overtuigd, datindien naar waarheid alde jammeren en
betreurenswaardige rampen, welke wi
j bi
jna tien jaren verduurd en geleden hebben,
ter kennisse van Uwe Xajesteit gekomen svaren, Gi
j nietzoudt geduld of veroorlooftl
hebben,datwi
j,Uwe oudste leenmannen en onderdanen,van welkeGi
jen Uwe Voorzaten zoo vele diensten ontvangen hebben , zoo ellendig behandeld wierden , en nog

minder, dat het eeuwigdurend, rampzalig en onverdrageli
jk juk, wellk de gezegde
Spanjaarden zich voorstelden ons op te leggen, vernieuwd wierd, lletgeen ons genoodzaalkt en gedwongen heeft dit uit te 4oeren voor de oude vri
jlleid van ons
'

*

Yaderland, liever dan dat Vaderlant
l over te laten aan de onberadenheid des vollts

findiscretionpopulaire).
Sire!hopende,datUweXajesteitzalneigen tot deze onzezno regtvaardige en nederige bede,smeken wi
j God den Schepper,Uwe Xajesteittebewaren en te behoeden
bp
'' een lang leven en voorspoed, nadat wi
j ons zeer nederig in Uwe goede gunst
hebben aarzbevolen.

Van Uwe Xajesteit
de zeer ontlerdanige en gehoorzame dienaren

de Staten derNedevlanden te Bt.usselvergaderd (1).
Bvusselden (15?)van
Wl
jnmaand 1576.
(1)Dn zoycz,Beshtitelt'
p.#.St.<cn.9.1.bl.244 251.

#
5.
08

1568-1576

A LG EX E EN E G ESCH lED E N lS

Xiddelerwjlwasdoor den Raad van State op nieuw last gegeven tothetwerven van
voet- en paardevolk ,van kanonniers, zeesoldaten en matrozen' te dienste des Konings

en der Algemeene Staten. De jonge Graaf van Egmondbood vierduizend,endeHeer
van Grevenbroek twee duizend ruiters in soldi
j aan. De Duitsche benden onder xowTEsnocA, Poxaw ElLzh en andere Bevelhebbers, de Nederlandsche benden te Utreclttin
bezetting, en de W alen onder xowohtoow te Zierikzee werden aangezocht, zich

bi
j de Staten te voegen; en zi
j, die daaraan gehoor gaven, legden den eed af aan
den Koning en de Algemeene Staten. vAw HohxEs werd in het opperbevel over het

voetvolk bevestigd, de Xarkgraaf van #cprl totBevelhebber der ruiteri
j, en bz ouxEs over eenige benden van Ordonnantie aangesteld. De geldmiddelen werden geregeld en in Antwerpen, K
. e
ulen, Brunswjjk en Engeland leeningen gesloten. Vele

NederlandscheEdelen schoten aanzienli
jlte sommenvoor. Hetverzoek aan deGeestelt
jken
en aan de voorname vrouwen teBrussel, hunne kleinooden aan hetVaderland ten oFer
te brengen ,is welligt mede niet geheel te vergeefs geweest. Later werd besloten, de
waarde van het geld te verhoogen, en den omloop van Fransche munt te verbieden.
Namen was het eerste Nederlandsche gewest dat afgevaardigden ter Yergadering der
Staten van Braband, Vlaandeven en Ilenegouwen naar Bvussel zond. Xen verltlaarde

hun,dathet doelvan hetbi
jeenroepen derAlgemeene Staten was: ))1O.lletberamen
van middelen ,om tat eene bevrediging te geraken, die zoo dringend gevorderd werd;

2@.hetterugbrengen van Ilolland en Zeeland tothetRoomsch-Katholjk geloof en onderde gehoorzaamheid desKonings; en 5O.hetvertrek derSpanjaarden,''a1sde eersto
voorwaarde, om de binnenlandsche rust te herstellen.'' Het handhaven vanhetRoomsch-

Katholjk geloof, en hetniet gedoogen van eenige andere godsdienst in de Nederlanden,hadden zi
jook aaudenPaus,denKeizer,denKoningvanFranklnjk,deKoninginneXoeder,ja zelfsaan de Koningin van Engeland te kennen gegeven.Bîjssel,Optfcfen
orclties volgdep het voorbeeld van Namen. Voorts Geldevland en Zutphen, die reeds

vroegerbi
j den Raad van State klagten over den kommerli
jken stand van zaken hadden
ingebragt, en, vermoedeli
jk, ook overjjssel;daarnaboornilc, Artois, Valenciennes,
Mechelen en Utrecltt. Friesland en Groningen werden door nx hoBxzEs verhinderd,
afgevaardigden te zenden. Xaar uit Zievikzee en Goes, ofschoon nog in de magt der

Spaanschen,verschenen gevolmagtigden (1).
Wi
5jv
. Ondertusschenwas,ingevolgeeen schri
jven van oRAxzz,onmiddelli
jk doordeStaten
n-

maand van Braband, Vlaanderen en Renegouwen besloten, dat elk dezer gewesten drie ge1576

(1)ozzoycz, Besluit.d.,
g/cfcn-:cpcrcc!,D.1.bl.15- 93,227-234,240-244,251-263,
265,279. BOXDAM, onuitg. & tf/
t/s.D. 1. b1. 12- 33. Archives de la Jfcidpn d'orange,T.Y.
p.448,455. :0R,ffïdf. #.Nederl.0prl.D.1.B.lX.bl.719- 722,724. v.METEnEN,Ili
.st.d.
.Ac#t
v!. 0orl. B.Vl. bl.118 verso.
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magtigden naar Gent zou zenden, om met de gelastigden van den Prins en de Staten 1568h
1576
van Ilblland en Zeeland over vrede te andelen,al
ti
jd ondervoorwaarde, ))datop de g x.

W tinRoomsch-Katholi
jke godsdienst geen inbreult hoegenaamd gemaaltt, ofaan lletgezag ma
and

des Konings getornd zou worden.'' DoorBraband werden benoemd zA> vtx bEa LIXDEX, 1576
Abt van St. Geertruida te Leuven , zAw 1)E MoL, Heer van oetingen, en Dr.ELBERTrS
rEowlwvs; door Vlaanderen olsrAxx Tlxxzhxtx, Abt van St. Pietev te Gent, of in
zi
jne plaats Dr.Brcuo AVTA, Kanunnik van 8t. Wcrp, lpzt-&.wçols HALEW IJN, Heer van
Zweveghem , en de Raadsheer PIETER vAx ByrvEltE, of Xr.zossz llrvsxAw, Lid van den
Raad van Vlaanderen; door Ilenegouwen MATTHErS xovLxa'
r, Abt van St. tzAf,
slcfz
??,
verkozen Bisschop van Arras, cHAltx,
Es DE OAVERE, Heer van Fresin, en QvlxTlx or

paé, eerste Schepen der stad Bergen, benevens zAx z)z I'Ewxa.
x'
rs als geheimschri
jver. Hun lastbrief hield in: )de onderhandelingen , te Breda afgebrolten, voort

te zetten; aan te dringen, dat ti
jdens de zamenkomst, aan beide zi
jden de vi
jandeli
jkheden gestaaktwierden, en men wederzi
jds,daartoe verzocht,de stri
jdkrachten j:v.
zou wenden tegen deSpanjaarden en hunne aanhangers, ))vi
l'anden 1ran de algemeenenAWaanq.
i
jllo
rust,'' zonderdat echter de een zich van eenige plaats ten koste van den ander mogt

meestermalten,ofdesoldaten (van den Prins)ietstegen de Roomsch-Katlloli
jke godsdieûsten deuitoefeningdaarvanzouden ondernemen, ofeeneanderegodsdienst(openlt
jk)
beli
jden; eindelt
jk tebewerlten, dat ook deRoomschgezinden in Ilblland en Zeeland
ongestoord en onbeleedigd hunne godsdienstuitoefenen.'' Op den twaalfden van W i
jnm
maand werd de zamenkomst te Gentbepaald, en de Prinsvan oranje uitgenootligd
er zi
jne gemagtigden te zenden, ten einde ))metallen spoed over de bevrediging te
onderhandelen.'' Tot zi
jne verzekering zou hem het Sas van Gent met het kasteel
Assenedeafgestaan,en zi
jnen afgevaardigden brievenvan vri
jgeleidegegevenworden(1).
Kortdaarna verklaarden de gelastigden der onderscheidene gewesten,datzi
j ))op bevel
des Raads van State, door den Koning met het '
hoogbewind belast, te Brussel wet-

thhjk en naar voorouderhjkewk
jze als Algemeene Staten waren verschenen, om in
naam hunner Xeesters zich met den Prinsvan oranje en de Staten van llolland en
Zeeland teverdragen wegensde bevrediging te Gent(2).,'
Nietvöör den achttienden van W i
jnmaand kwamen de afgevaardigden van den Prins
en der Staten van Ilblland en Zeeland, te weten : sT. AxzllyrtkowbE, AREwO vA>-bohp,
W ILLEM v. zrILE> v. NIJEVELD , PArLrs srâ-s , ADRIAAN vA> DER MIJLE , KORFELIS DE

KO>INCK ,PIETER DE RIJCKE, BalJ'uW Van Vli.
g8iïtgelt, ANTHONIE VAN ZICKELE,Raadsheer

(1)pzJOSGE, Besluit.d.Stat.Gen.9.1.bl.24,25,235-239. :0n,Hist.d.Nederl.0pr/.
D.1.B.lX.bl.719. I)
E JOyGHE,Gendtsche 6eq
çc/t.l).1.b1.269.

(2)OE zost
;s,Benluit.d.é'/fzf.cen.D.1.bl.277.
11 DEEL. 5 STUK.
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86 van Zeelaltd, en AxnalEsnEzoxlE,Burgemeester van Middelburg,te Gentaan (1).
19v.Bi
j de onderhandelingen, welke reeds den volgenden dag op het raadhuis geopend
Wi
i
n
we
maancl rden, heefthun waarschi
jnlt
jk hetgevoelen van den Prins,door hem zelven schrif1576 teli
jlt ontvouwd, omtrent de middelen, door welke de rust en vrede hersteld en de
Nederlanden behouden ltonden worden,totleiddraad gestreltt. ))Opdathetwederzijdsch
mistrouwen verdwi
jne,''zegtoRAwzs in ditvertoog,))en allengs di'
egenen gerustgesteld
enbemoedigd'worden,welke bi
jiederegelegenheid weifelen,ishetnoodzakeli
jlt,den
.

een of anderen weg tot eene enge en onverbreekbare vereeniging te zoeken, ten ge-

volge waarvan ieder zalgehouden zi
jn, in deze zaalt met al zi
jne krachten en middelen te handelen, haar te bevorderen , en zich niet voor eenige opkomende zwariglleid,van welken aard ook,terug te trekken. Het geschilttste en beste middel daartoe

is,ecn Verbond of Compromis op breede sclaaalte ontwerpen en te stichten, waarbi
j
degewesten in hetalgemeen en elk in hetbi
jzonder,als ook de aanzienli
jltsteHeeren
en Edelen, voor alti
jd door eed en handteeltening, naar vorm en wi
jze in dergeli
jke gevallen gebruikeli
j.k, zoo naauw en plegtig mogeli
jk zich moeten verpligten, door alle middelen en met alle kraclzten het Vaderland en de vrjheid te
handhaven tegen de dwingelandl
j en vcrdrulkking der Spanjaarden en hunner aanhangers, tot den laatsten droppel bloeds, tot den laatsten ademtogt, en tot op de geheele

bevrl
jding desVaderlands, op stra/e van eeuwigc eerlooslleid tothetverste nageslacht,
cn verklaard te worden voorvi
janden desVaderlandsmet verbeurle van li
jfen goed.
Hierdoor zal men nietalleen de genoemde uitkomsten verkri
jgen,maar oolk allestriltlken en verderfeli
jke kuiperi
jen vermi
jden,welke de vi
janden van dealgemeenewelv'
aart
nietin gebrelte zullen bli
jven doorbeloften,omkooplng en andere lokazen in hetwerk
te stellen. Voorts moet men trachten door doeltreFende en eerli
jlte middelen geltl
bjeen te brengen , om den krjg, welke te wachten is, op die wi
jze te kunnen
kand gevoeren als de Prins in een ander gescllrift, den lleer van Ilavré tcr l
steld, hceft opgegeven. Om voortsalti
jd in staat te zi
jn het Land van alle benoo-

digdheden te voorzien,zi
j men vroegti
jdig erop bedacht, de toegangen open te houden, langswelke men de genoemde benoodigdheden moet aanvoeren, die in zoo groote

hoeveelheden als mogeljk moeten opgestapeld en den vi
jand onttrokken worden. Uit
dien hoofde is hetnoodzalkeli
jk. zich van de wegen, die naar Duitscltlqnd leiden,te
vcrzekeren en ookgoedegemeenschap met de stadLuik te onderlaouden, opdatzt
q ons
genegen blijveen wi
jonsvan daaraldatgene kunnen verschaffen,watwi
j noodig hebben, en ook de vi
jand nietdelkri
jgsbelloeften en levensmiddelen wegslepe, wellke van
(1)oE zoxt)z, Besluit.d.S/éf/.Gen.D.1.bl.268. Z0R,Ilist.d.Nederl. oprl.D.1.B.lX.
b1.719. v.METEI
IES,Ilist.d.Nederl0prl.B.Vl.bl.122, HOOFT,Nederl.Ilist.B-Xl.bl.462-
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68d
ien kantaangevoerd worden,en die derwi
jze in aanmerkina dienen te komen en van 15
zoo
1576
vcelbelangzi
ln,datwanneer men, geli
jk betaamt,zorgdraagt,datdevi
landen ervan
verstoken bli
jven, dezeallengsvan allemiddelen beroofd zullen zijn,om eenestad te
belegeren en tebombarderen, daarhun kogelsen anderekrl
jgsbehoeften ontbreken.Evenzeer zal het noodig zi
jn, zoolang Fviesland en Groltingen doorde Spanjaarden
bezeten onsvi
jandigbli
jven,metdeGraven vanEmbden in onderhandeling te treden,
opdat de vi
jand van daar nietvoorzien worde van koren, zout, hout, krijgsbehoeften
en anderevoorwerpen,welkedezeehun aanbrengt,en waardoorhi
j afgehouden wordt
qnet de Staten eindeli
jlt den vrede te sluiten. Kan men hetnietmetbeide Graven
-

.

.

eens worden, men trachte dan ten minste eenen van hen te winnen ,en houtle in elk
gevalgewapende vaartuigen op de Eems,om alle gemeenschap en handel met Fries-

land te beletten.- lnsgeli
jks zalhetnoodig zi
jn,zoo spoedig mogeli
jk naardenvoorraad van koren, in hetLand aanwezig, te vernemen, opdatmen er zich in ti
jdsvan
voorzie, om alle belemmeringen in het vervolg te voorkomen en zulks te meer, daar

lzet te vreezen is,datbantzig (toen in de magtderKeizerli
jlkeparti
jen tegen den
gekozen KoningrATllohlvan Polett) ingesloten worde,hetgeen den toevoerte water
van granen za1 stremmen.
Om dezelfde reden zou het oolt raadzaam zi
jn, den
geheelen vonrraad van koren,nu op het platte landnaardenkantvan Luik en kvaalscb-

Braband verspreid,ti
jdig naarde steden en versterlkte Plaatsen tevervoeren,zelfs(tusschen)Leeuwen,Tltienen,Leuven,biest,z
vecltelen enz.- Het za1evenzeernoodig
.

.

*

zi
ln ,een voorraad van buslkruid en andere lkriggsbehoeften op te doen, en totdateinde

magazi
jnen aanteleggen en opzigtersaan te stellen,om ervoortewaken.- Rvatden
aanstaanden nieuwen Landvoogd now zAx van ppt
s/c?zrlj/çbetreft, deze zalzich OnG0twi
jfeld terstond totOpperhoofd der Spanjaarden en, keertmen llet nietin tiJ-ds, tevensvoor nulen van geenerwaarde verklaren al hetgeen tot nu toe door den Raad '
van
Staat,of OP diens naam ,te gunste van onze zaak en ten nadeele derSpanjaartlen ver*

*

rlb
tyt Is.

Zelfs zal hi
j genoemden Raad ontbinden en aldiens gezag vernietigen, zo0
alsduideli
jk uitllet berigtschrift (adviset fzl,
s/r?
,
/c/k'
,
pzllvan I)E XUEDA bli
jkt; zonder
*

s/cflrï-ji- den titelvan
nOg ln aanmerking te nemen, dat zoodra now zA> van ppLandvoogd aanneemt, dien hi
j van den Koning reeds heeft verkregen en aanvaard, die Raad wezenli
jlk en indedaad ontbondcn en buiten werking gesteld

Hetis boven alles noodzakeli
jlt maatregelen daar tegen te nemen, door in de eerstc
plaats de besluiten en bekendmalkingen, door den Raad van State uitgevaardigd, ten
plegtigste te doen bevestigen en bekrachtigen; en vervolgens van wege de Algemeene

Staten des Lands een Algemeenen Raad (Conseil fztlzllrcl) in te stellen,uit eenige
llecren of Edelen, ofweluitandere der aanzienli
jk-ste personen van ellk gewestzamengesteld, en aan wellten Raad magt en gezag za1 worden verleend, om het geheele
67 +
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1568- beheer der zaken van Staat en de Regering des Lands uitteoefenen voor en in naam
1576 van de Staten des Lands
(1).''

Na llet onderzoek der wederzjdsche geloofsbrieven, besloten de afgevaardigden te
Gent onmiddellt
jlt t0t een wapenstilstand aan beide zi
jden vooronbepaalden ti
jd. ln
20v Ilbllandwerd dan ook bt
j openbare geschrifte op li
jfstraFe verboden, een onderdaan
Wi
jn-des Konings te beleedigen of te benadeelen (2). Den volgenden dag toonden de
maand
1576 Hollandsclle en Zeeuwsche gemagtigden aan de Vergadering eenige brieven in ci
jfferschrift,zoo door den Koning van Spanje aan bz ztvEow, als door dezen aan dien
.

Vorst, en door andere Spaanschgezinden in de Nederlanden geschreven , waaruit dui-

deli
jk bleek,datmen de Nederlandersdoormisleiding en veinzeri
j (abusion etdfznttlation) poogdeonderhetjuk tebrengen,terwi
jlzi
j tevens hevige uitvallen inhielden
tegen den Hertog van Aavscltot, den Graaf van E berstein, den Heer van Cltampigni
en anderen. Deze brieven waren in Vlaanderen onderschept en door den Graaf van
Reeulœ aan oRAwzE gezonden,wien hetgeluktwas hen te ontci
jFeren,en dieterstond
den hoofdinhoud daarvan aan den Raad van State, de Algemeene Staten te Bvussel,

de Gewestelt
jlke Staten,en deStedeli
jke Regeringen had medegedeeld(5).Erisaangemerkt, ))datin deze brieven ongetwjfeld weluitdrukkingen zi
jn voorgekomen, welke
den Staten weinig gunstig waren,maar datmen misschien hiervan te veelophefgemaakt
heeft; dat men niet moetvergeten, dat de Spaansche Legerhoofden nietshadden verrigt,

wat hun een verwi
jt van den Koning kon verweklten;datltlagten over de vi
jandeli
jlte
houding der Staten tegenoverde vreemde soldaten,in hetalgemeen gemakkeli
jk inga g
bj Fzrzpsmoesten vinden; eindeli
jk, dat men in alleskwaden wilvermoedde, en het
uiterste wantrouwen aan de orde van den dag was. Dat ss avxmx zich het bewind van
zaken toeeigende, mogt door de Staten als eene ongepaste aanmatiging beschouwd

worden,de Koning kon nietvan lletzelfde gevoelen zi
jn (4).''- ORAxzzverzuimde
niet den gezamenlj
tken afgevaardigden te Gentzi
jn wensch te kennen te geven, dat
deze brieven nietalleen hunneoogen omtrent 'sKonings ware bedoeling mogten openen ,

maar inzonderheid hen aansporen, de onderhandelingen zoo spoedig mogeli
jk tot een
gewenschteindetebrengen,en datzi
jzichniet,geli
jk t0tnutoe,te veelmetverschillendezakenenbeuzelingenmogtenophouden.'' Sedertmoesthi
jhen nog dikwerf vermanen,
denvrede toch totstand te brengen,enhun meer daneensvoor oogen houden,dat l)j
(1)hrchivesdelaMaison #'orange,T.V.p.436-440.
(2)B0R,Hist.d.Nederl.00rl.D.1.B.lX.bl.719. IIOOFT,Nederl-j#ïdf.B.XI.bl.462.
(3)nBz0NGn,Besluit.d.Stat.Gen.D.1.bl.269.Areltivesdelax
lfcit
îpnd'orange,T.V.p.451.
norrespondance de GvlssAvxs le Taciturne,T.111.p.127- 129.

(4)Gn0Exv.PRISSTERER,in deArcltivesdelaJfcgpn d'orange,%.V.p.451.
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schierbetwl
jfelde,ofzi
j dienwelernstigwilden en vermoedde,datmen ))met hem niet11557
686op zi
jn Ylaamscll,maarop zi
jn ltaliaansch ofSpaansch dachtte onderhandelen (1).''
Ondertusschen verzochten de Algemeene Staten , door middel van den Heer vAx nzx

'
rxxl'Er,van oRxxzz hulp tegendeSpanjaarden te Aalst,welke door hunne strooptogten dreigden, het land in eene woesteni
j te herscheppen. De Prins, die uit eigen
beweging den Staten zi
jne goedediensten aangeboden en zulks reedsmetdaden bevestigd had,wildeook thansnietin gebrekebli
jken.Voorden bi
jstand,dien hj verleend lzad en nog verleenen zoude, boden hem de Staten Nieuwpoort, Duinkerken,

ofSluis in Vlaanderen totwaarborg aan. Ht
j verlangde de beide laatstgenoemde steden, declr nam met Nieuwpoovt genoegen; later is hem Sluis in Vlaandeven

afgestaan (2).
Keizer iz-txlxzxzuax 11, wellke steekls veel belang in de zaak der Nederlanders ge-

steld had, was den twaalfden van W i
jnmaand overleden. De gezanten der Algemeene
staten en die van den Prinsvan oranje,van Ilblland en van Zeeland warèn doorzi
jn
zoon,den Roomsch-Koning ztvnox,v 11,goedgunstigli
jk-ontvangen; en 'sprinsen gezant
THEODORUS YAN slyrxsvzto van Ilaarlem werd met eene eereketen van twee honderd

kroonenbegiftigd en hem een briefaan zi
jnXeestermedegegeven (52. Bj een vroeger
sclzri
jven had Rcool.
v den Algemeenen Staten verzekerd, dat hetlotder Nedevlanden
hem even als zi
jn vader te harte ging en lai
j afgezanten zou zenden,om den vrede
tot stand te helpen brengen, maar hen tevens vermaand, rust en eensgezindheid te be-

waren en zt
jnebeschilkkingen metgeduld afte wachten (4).
W einig dagen vöörde ontvangstvan dien briefhadMaastricltteen schrikkeljk 1otgetroFen.Spaansch enDuitsclzkri
jgsvolk lagaldaarinbezetting. DeDuitschersechter,vier
vaandelsvan de afdeeling desGraven van E lcrv
s/pfzl,vereenigden zich met de burgers en

verklaarden zich voor deStaten,waarop de Spaansche Be
'velllebber xoxTEsnocA en zi
jne
soldatenoverdeXaasbrug naar #Wi
j/;, door XARTIN B'AXALA bezet, zichterug trokken,
doch nog eenige torens nabi
j de Brusselsche poortinhielden. De stedeli
jke Regering
noodigde xoxrzsnocA op het stadhuis, om over een verdrag te spreken, onder belofte,

dat hem geen leed zou geschieden,maar liethem ,toen hi
jverscheen en zich beleedigende uitdrulkkingen veroorloofde, inhechtenisnemen. D'AYALA kwam dadeli
jlkmet
(1)ArchivesdelaMaison d'orange,T.V.p.451, 465- 467,480. Correspondance de GrlluJUAUME le Taciturne,T.111.p.138.

(2)Arnltives de la Maison d'orange,T.V.p.463,464,465,482. Dn JoscE,Besluit.d.
Staten-Gen.D.1.bl.43,47,48,65,71,72,82,88,107.

(3)caoxxvAx pnlxsTEltxn,in deArchivesdela Afcfdp'zd'orange,T.Y.p.425,426.
(4)oE z0sGB,Besluiten der Stat.:e?;.D.1.bl.276-278-
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686 vi
jftig muskettiers,om hem metgeweld in vri
jheidte stellen,doch werd doordeburgers en Duitschers gedwongen naar Y'
Vï
/.
i terug te keeren. Uit de torens echter
.j

konde men de Spanjaarden niet verdri
jven, en zond, doch te laat, naar Brussel
om hulp. Dox l'
yrltolxA.
wn oE '
roLloo en box Aroxzo ox vAhoxs waren reeds met
eenige benden,zoo tevoetalste paard, in aantogt en vernamen onderweg uiteen bode
van O'AVALA

, wat in Maastvicltt gebeurd was. Dadeli
jk stak Box I'Eltolxzkxn meteen

deel van het voetvollt in schuiten over naar YW.j/
J,om zich van de Alaasbrug te verzel
keren, welke de burgers trachtten te versterken. Hetandere gedeelte, of de achter-

hoetle, en eenige ligte ruiters, welke lli
j lietafzitten, trokken onder aanvoering van
oox PEbho PE TAssxs, door de zwaargewapende ruiteri
j van zAw BAPTISTA en CAMILLX
bELxox'
rE gevolgd, op de Brusselsche poort aan. De burgers voerden wel eenige stult-

ken geschut op den wal, maar konden, door èle Spanjaarden uitde torensllevig bestookt, de poort niet verdedigen, welke door I)E TAsszs in brand geschoten werd.

Beide, ruiteri
j envoetvollt, stormden nu ter stad in, en in de versperde straten werd
lzevig gevochten. Op dit oogenblik drongen bow I'ERIIINAwO en B'AvAL&, welkede brug
bemagtigd hadtlen, binnen. De Duitsche soldaten , op het plein van St. Sel-vaas in

z0v. slagorde gesclzaard,gaven zich terstond aan deSpanjaartlen over,en wierpen deschuld
s
Yd
-op hunne Hoplieden, datzi
j zich voorde Staten verklaard hadden. De burgers,zich
ma
an
nd
15741 ziende van voren en van acl
zteren bestreden en door de Duitsclzers in den steelk gela'

ten, vlugten waar de vrees laen henen dri
jft;eene menigte sneuvelt doorhetzwaard,
velen verdrinlken in de Xaas, anderen lkomen om in de vlammen der huizen, door de

spanjaarden in brand gestoken. De kerker wordtopengeslagen en xoxrEsoocA in vri
jheid gesteld. Allen, well
te de Spanjaarden ontmoeten, worden neergesabeld, de huizen geplunderd, waartoe de Duitsche soldaten de hand leenden, vrouwen en maagtlen
geschonden, en zoo vele buitensporigheden bedreven, dat die burgers, welke er het
leven afbragten, zich ongeluklkiger achtten dan die, wellke dapper vechtende waren

omgekomen. De Spanjaarden hadden betrekkeli
jlk weinig volk,en sleclzts één man van
rang, den Ritmeester nox Al'
rowlo I)E TOLEDO, vcrloren. De vier Duitsche vaandels

werden doorhen op nieuw in eed genomen,en indeomliggendedorpengelegerd(1).
Schril
t en ontsteltenis en afgri
jzen verwelkte alom hetberigtdezer neodlottige ge(1)Archives de la Jfcïdpn d,orange,T.V.p.456,474,waar dit voorval op den 19 van
W ijnmaand gesteld wordt. pE zoycc,Besl.d.Stat. &ta4.D.1. b1.76,274. xExpocE,Ilist.d.
1. g. d. Fl.Liv. XVll. p.341- 343. CAMPAXA,della guerra di Fïcol#rt'
f, T.1.p. 162. STRAD:,
de Bello #c!#. Izib.Y11l.p.499 ,500. sExTlvonslo,Nederl.ffïd/.bl.244 ,245.LE PETIT,Cltrokt.
d. 11011. T.ll. Liv.Xl. p.323. cuwppvvs,llist. t233.#. !. g. d. Fl. Liv.p.206. IIARAEI
JS, Azlnal. Wrézô. T. 111. p. 235, 236. :0R, Ilist. d. Nederl 00rl.B. 1.B. lX.b1.725. v. METEREX,
Ilist.d.J@:#er!.0orl.B.Yl,bl.120. IIQOI'1',Nedcrl.Rist.B.Xl.bl.463,464.
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beurtenis. De burgers van Brklssel en andere Brabandsche steden baden den Prinsvan 1568-

oraTe
' om hulp en verlangden vurig, dathi
j kwame ))om te bevelen en te gebiedenj 1570

ja,zelfs hetgeheelebewind van zaken op zich te nemen (1).', De Algemeene Staten verboden het ltoopen der goederen in Maastricltt geplunderd en gelastten, de

bezittingen der Spanjaarden in Brussel aan te slaan, en de opbrengst er van ten
nutte desVaderlandste besteden. Oolt trokken zi
j den lastbriefin vansAwcuo1)'AVILA,
welke zich den titelvan Admiraallla(Iaangematigd. Zi
j versterkten,zoo veelmogeli
jk, de kri
jgsmagt en besloten tothetheFen van ecn honderdsten penning. Insgeljks
drongen zi
j bi
j*den Raad van State aan,een grootgetalkri
jgsvolk ter verdediging van

Antwerpentezenden(Q).DerSpanjaarden bedoeling,zichvan dezeri
jkstestadderNedevlanden meester te malken, was gerloeg bekend. llet wasinmiddels DE hrEow en sxwcuo
b'AvzI,x gelultt,den Graaf van E berstein, Bevelhebber der Duitsclle soldaten in AntwerpP'
4j weifelend van aard, naar hetschi
jnt,en welligt bekoord doorde hoop op buit,
te bewegen,zich schrifteli
jlt te verbinden, voortaan noch aan de bcvelen van den Raad

van State, noch van de Algemeene ofbi
jznndere Staten te ehoorzamen,geen kri
jgs- 29v.
volk in de stad te laten,en de burgeri
jte ontwapenen. Behalve onderscheidene Duit-ma
W ai
j
nnd

sche en Spaansche Hoplieden, werd deze overeenlkomst of verbindtenis,in hetSpaansch 1576
opgesteld, door KoRwEluls v-kx bEx EINDEX, welke over eenige vaandels in Antwevpen
het bevel voerde, onderteelkend. EBERSTBIN echter gevoelde hierover spoedig berouw ,
bekende zulks aan nz cuAxpzoxr, en poogde zich daarmede te verontsclluldigen, dat
men hem gedwongen had zekere punten te onderteekenen ,die in de Spaansche taal
waren opgesteld met wellte hi
j zeer weinig vertrouwd was. DE CH-KMPIOXI had reeds

lang een kwaad vermoeden tegen de Spaansche en Duitsche kri
jgsnverslen inAntwerpen
gekoesterd, en vandaar den Raad vap State, doch vruchteloos,aangeboden, hen gPVangen te nemen,indien men hem en MocssEwuwx slechts den lastdaartoegeven wiltle.
De Staten, te Brussel vergaderd, trachtten nu het gevaar, wellt Antwevpen bedreigde,
af te wenden en zondcn vooreerst vier vaandels V ralen van xoxoawoox's afdeeling,
welke in hunne dienst waren overgegaan,naar J'
JQ/CP'
l, een dorp tusscllen Mecllelen

en Antwevpen, om de burg over het watertje de Ade aldaar te bezetten, en alzoo
den Sa njaarden in Lier de gemeensclzap metAntwerpen afte sni
jden. JrLIA&x Rosalto, hiervan verwittigd, ontbood uit Herentltals de lkornet ruiters van xEwoozx en

een vaandelvoetvolk onder XARTIX ohzxws,metwellte en nogvi
jfhonderd sclzuttershi
j
de W alen overviel en versloeg. Kort daarna tastte hi
j den Heer van Floypzl, die
zich voor de Slaten verklaard had en metvi
jf vaandels naar slecltelen in aantogt
(1)Archivesde laslaisolt#'orange,T.Y.p.456.I)szoscz,Besl.d.St.Gen.9.1.b1.71,72.
(2)DEzoscn,Besl.d.St.Gen.9.1.bl.61,71,72,73,85,94,90,97)99,100,103.
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1568- was, tusschen Lfcr en Ilerenthals aan, bellaalde, na eene hevige schermutseling,
1576 de overwinning en vaerde zelfs FIuovox gevangen naar Lier. Nu zonden de Staten den Markgraaf van Ilavré naar Antwerpen met acht vaandels onder den Heer
van Bevseele, zeven onder Graaf Flrll,s van f#-p3l#, drie onder den Heer van Ileze,
en drie, welke van Namen waren gekomen,alzoo een en twintig vaandels,meest alle
nieuwgeworven voetvolk ; daarenboven vier benden van Ordonnantie te paard van de
afdeelingen AAhscuoT, II&VR:, Bossr, en des Burggraven van Gent,en zes ltornetten
ligte ruiters onder den lleer van Bevere. HAvRk was vergezeld door den Heer van

capres en den Veldmaarschalk I)z ooxoxxEs, maar onvoorzien van grsf geschut, van
schansgravers en zelfs van genoegzaam busltruid. EHAxploxl,welke alti
jd betzenden
van kri
jgsvolk naar Anttretpen had afgeraden,om botsing met de Duitsche soldaten te
voorkomen,weigerde deze benden binnen te laten,vooreerstdewi
jlzi
j geen uitdrukkeli
jk bcvel van de Staten konden toonen, en hi
j,in de tweede plaats,hetdienstiger
oordeelde,datzi
j zichbuiten de stadnedersloegen,om denSpanjaarden vanAalst,Lier,
en Maastriclttden toegang naar het ltasteelte beletten;zi
jzouden doorhem toereikend
van levensmiddelen voorzien worden. De negen vaandels van EBERSTEIX,m et de bur-

gersvereenigd,waren naar zi
jn gevoelen toereiltend ,om de stad te verdedigen;de zes
beëedigde gilden waren reeds in de wapenen,en hi
j had de noodige maatregelen genomen, on1 een uitval van de bezetting des ltasteels ondoenli
jlt te maken. Hi
j vermaande den Graaf van Eberstein,zich naar de muren te begeven, om zi
jne snldaten over de komstvan der Staten benden gerustte stellen, daar zi
j vermoedden, dat
men hen verraden wilde. Hierin werden zi
j doorde Oversten POLNVEILER, vvGoER en
>'
hoxssEho versterkt, die met swxcuo D'.
&VILA heulden,en juist op den walgekomen
o
m
he
n
t
o
t
waren,
muiteri
j aan te zetten,waarbi
j zi
j zich niet ontzagen,EBERSTEIX
zelven op het hevigst te beleedigen. De gemoederen werden verbitterd,de wapensopgevat, en de Duitsche Oversten door zBEhsTElw's soldaten met gevelde lansen naar het

kasteel teruggejaagd. Op een bevel van den Raad van State,hetltri
jgsvolk in te ne3 V' men opdat men in Antwerpen niet voere, zoo a1s men in M aastvicb,t gevaren was,
Sl
,
agtm.
.
1576 moest I)E cuAxploxl toegeven, en der Staten benden trokken tegen den middag in de

stad. De ruiterij sloeg zich neder op de Paardenmarkt,en het voetvolk werd in de
wi
jken naar den kantvan hetkasteel gelegerd. Vele ltaliaansche en Spaansche koopliçden vlugtten hierop in alleri
jl met hunne ltostbaarste have naar sAwcuo p'AvIL&.
Terstond werd de stad uit het ltasteel hevig beschoten ,en tevens een woedende uitval gedaan, doch een vaandel van zoxoxo, onder den Heer bz roxTAlxz, dreef
b'AvlLA's benden terug. Op den eisch van nz cuAxplowl waren binnen één uur tienof twaalf duizend burgers met allerlei werktuigen gereed, om schansen naar het kasteel en in eenige straten op te werpen, en bragten ook wolbalen, hop- en korenzakken

en andere voorwerpen aan, welke de kogelsonschadeli
jk konden malken. De W aleq
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bezetten de wachtposten van St. iprg tot aan St. #fc/lfcld/flppd/cr; de Duitscherswer-15681576
stad verplaatst. Het hevig vuren van het kasteel, dat onafgebroken
den dieper in de '
,
en den geheelen nacht voortduurde, vertraagde den arbeid aan de verschansingen,

dzalteli
jk gerigtwas. Zelfsde W aalsche bevelhebbers, welken het
op welke het hoof
opzigt over deze werken was toevertrouwd, verlieten hunne posten en zwierden door
de straten , even a1s hunne soldaten,om goede huizen voor zich ter inlegering te zoeken. csaxlyzlwx liet de verlatene plaatsen door burgers bezetten, en moest nietzonder
levensgevaar, met den degen in de vuist, de W alen beteugelen, welke àanvingen te
plunderen. Grooter werd de verwarring, toen Hopman KASI>&R oal'ls, bi
j een nachteli
jken uitvalvan hetkasteel,veertig ofvijftigburgersdooddeen verscheidenehuizen
in brand stak ,die met moeite en gevaar,daar het kogels uit hetltasteel regende, ge-

bluscht werd. 0m hetvjandelt
jk vuur totzwi
jgen te brengen, plantte DE cllAxpzox:
zelf,metbehulp derburgeri
j,daar de soldaten zich uiterst onwillig toonden,eenig geschutin den Schermerhof,datechterweinig tegen hetkasteeluitrigtte.- De bezetting
aldaar ontving den volgenden morgen uit Aalst, Lier, Breda en M aastricht eene ver- 4

v.

sterking van vierduizend Spanjaarden en duizend Duitschers,die met de vier vaandelsslagtnl.

onder xoau rxs vAx bzx mxozx in Antwevpen verstandhouding onderhielden. In den na- 1576
middag z'ukten de benden van hetkasteelover de verschansingen,doordeW aalschesolda-

ten, ondanks alle pogingen van cuxAxploxl hen totstaan te bewegen,bi
j den eersten
aanvallafhartig verlaten,in de stad en verdeelden zich in vi
jfstraten,waarallerhevigst
werd gevochten. Niettegenstaandev&xnExExxoExonmiddelli
jlkmetzi
jn volk totdeSpanjaarden overliep en de W alen hunnen pligtevenzeer verwaarloosden, streden de burgers en de Duitschers onder EBERSTEI> met geljke dapperheid maar minder geregeld
dan de oude Spaansche soldaten, die.door geoefende Bevelhebbers aangevoerd, in gesloten gelederen op het stadhuis aanrukten. Uit de vensters van dat gebouw en der

belendende huizen vinnig beschoten, staken de Spanjaarden eindell
jlk het raadhuis,
dat tweemaalhonderd duizend kroonen gekost had, in brand, zoodat de meesten , die
er zich op bevonden ) in de vlammen omkwamen en de anderen zich naar beneden
te berste sprongen. CuAxlqowx, welke zich wakker van zi
jn pligt had gekweten,
ziende dat alles in de oude stad verloren WaSj snelde naar de Nieuwstad, om het

Oosterhuis te beschermen. Doch omringd door de verraderlt
jke Duitschers, verlaten
door de eerloozeWalen,en nietgehoorzaamd doorderuiteri
j,welkehi
jmetbeloften
en bedreigingen tot tegenstandbieding aanspoorde, zag hi
j o0k hier geene hoop op
redding, en de verschrikte burgers sprongen , om zich te bergen, in de schui-

ten, die aldaar in de vaart lagen, waarbi
j eene menigte volks en de Graaf van
E ùezfefl met den Heer van Bevere verdronken. Eoxown, cApRzs en Goxoyxzs werden
gevangen gennmen en naar het kasteel vervoerd. Nu besloot cuAxmGwz ten minst.
11 DZEL. 5 STrK.
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1568-- het bolwerk Kattenberg te verdedigen, en vond er den Xarkgraaf van Ilavré m et
1576
eene bende onwillige soldaten. De aanrukkende ruiters van nz TAsszs,welke de vlug-

telingen nazetteden, deden hem op eigen redding bedacht zi
jn, en hi
j en xtvhk
*

lieten zich langs de borstwering neder en ontkwamen op 'sPrinsen schepen. Eenige
woedende Spaansche ruiters renden hen achterna, doch vonden met een grootaantal
burgers en soldaten, die zich al zwemmende trachtten te redden , hun graf in den

vloed. Ondertusschen haddeh deSpanjaarden allen,die zt
j ontmoetten,zelfsverscheidene Regeringsleden, welke voor Spaanschgezind gehouden werden, neergesabeld en

het aanzienli
jkste gedeelte van Antwerpen in brand gestoken. Tegen den avond was
de stad geheelin hunne magt, en leverde een schrikkell
jk schouwspelop. Hetbloed
stroomde langs de straten,die bedektwaren metdeondereen gemengelde li
jken van
vi
jf en twintig honderd burgers en soldaten, en van een grootaantalpaarden, want
schier al de Staatsche ruiters met hunne rossen waren in de pan gehakt. Het getal
dergenen , die verdronlten , wordt even hoog geschat. Velen kwamen om in de vlam-

men, welke uit vl
jfhonderd, naar anderen, wel achthonderd der voornaamste huizen
opstegen en het akelig nachttooneel verliclztten, of werden door de instortende muren
verpletterd. De W aalsche en Duitsche soldaten, welke men naderhand in de woningen
verborgen vond, werden in koelen bloede vermoord, zoodat, in het geheel, ze-

venduizend menschen in Antwerpen zi
jn omgekomen.- De Spanjaarden telden niet
boven de tweehonderd dooden, onder welke de aanvoerder der muitelingen van Aalst
zvAx nz wa.
vA.
ltyrsz zich bevond, en ruim eens zooveel gekwetsten.
De rampzalige stad strekte drie dagen achtereen ten prooi aan den moedwilder soldaten, welke er al die gruwelen pleegden, waarvan Zut
plten, Naarden, Mechelen
en oudewater reeds llet tooneel geweest waren. bz RVEI)A hitste hunne woede aan,

terwi
jl B'AVIL&,aox>mo en andere Bevelhebbershen totmatiging vermaanden. Toen
de m oordlust verzadigd was, werd de roofzucht bevredigd. Xen verge den Geschied-

schrijver niet,datht
tjde foltedngen en doodsangsten schetse, welke de onmenschelijke
d
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n
er
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jgers
schatten te dsvi
ngen, waarbi
j ouderdem , kunne, rang noch stand ontzien werden; of
dat hi
j op nieuw afgri
jsseli
jkheden verhale, wellte de menschheid onteeren en hetzedeli
jk gevoelbeleedigen. Slechts één bedri
jfuitditbloedig treursml zi
j hier opgeteekend. Op den dag des overvals, een Zondag, was een paar jonggehuwden in het
ouderli
jk huismet eenige vrienden bjeen, om dien avond hethuweli
jksfeestte vieren.
Plotseling wordt de huisdeur opengetrapt, en een Spaansch Hopman met zi
jne trawanten stuift binnen. Om hen te bevredigen, opent men terstond en gedwee alle
kamers, kisten en kasten. Te vergeefs; de monsters doorstooten den bruidegom voor

de voeten derbruid, die, ))weduwe eer zi
j vrouw was,'' in de armen harer moeder
Wpgt, welke zelf den dood op de lippen heeft. Een Spanjaard strekt de handen
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uit, om de schoone maagd weg te slepen. Nu kan de vader, de eenige van al de1568-

mannen, die nog in leven gebleven is, zich nietlangerbedwingen; hi
j werpt zich
woedend op den soldaat, slaat de nagelsder linkerlland hem in hetoog, bijthem in
den schouder, en stoothem een mesin de regterzi
jde, doch wordtzelf dadeli
jlt door
de overigen aangevallen, en zi
jn li
jk metmeerdan twintig dolksteken doorboord. De
radelooze bruid wnrdt schier bewusteloos door den Hopman naar het kasteel gesleurtl

en in zt
jne kamer opgesloten, terwi
jl h1
j zelfter plundering naar de stad terugsnelt.
In de eenzaamheid van hare verbi
jstering beltomen,en doorwanhoop aangedreven over
hetlot dathaartoeft, iszj op hetpuntzich methare gouden halsketen te wurgen,
toen de Hopman binnentreedt. Hi
j, vreemd van elke menscheli
jke gewaarwording,
neemt haar de keten en kleinooden af, scheurthaar de kleederen van het li
jf, en
geesselt haar tot op den bloede. Nu jaagthi
j de ongelukldge moedernaakt in den
uren najaarsnacht naar de brandende stad terug, waar een ander bonswichthaar vermoordt.

Nietalleen werden de aanzienli
jkehuizen en de ri
jke winkels,maarook de kerken
en kloostersgeplunderd,waardoor een groote schatvan juwelen,kleinoodcn,goud- en
zilverwerk in handen der Spanjaarden geraakte. De burgers moesten daarenboven nog
voor geld hun leven koopen,en dit zelfs was niet altt
qd een zekere waarborg, want
was de eene roover vertrokken, dan vertoonde zich niet zelden een ander, welke den
reeds van have en goed beroofden man zonder genade vermoordde. De bezittingen

der vreemdelingen, zelfs van Spanjaarden, werden niet verschoond. Priesters, Xonniken en de Jezuiten moesten mede hunne kostbaarheden en geld overgeven. Xen
begroot het geheele bedrag der schade, zoo door het plunderen als hetverbranden der
huizen aan Antwerpen toegebragt, op vier en twintig millioen gulden. De geroofde
schat werd door de snldaten ten deele,vcrspeeld of op het losbandigste verteerd, ten

deele op eene slinksche wi
jze hun afhandig gemaakt, zoodatweldra de meesten even
zoo berooid waren a1s te voren.
Nimmer heeft Antwerpen van deze ramp, welke de Spaqnsclte F'
lfrfc is genoemd

geworden,zicllgeheelkunnen herstellen. DEhrznw, zooveelmogelt
jk de snoodheid
van dit bedri
jf bewimpelende, wenschte den Koning metdeze voemrk
jke pt/crtrfzlzlfzlp
geluk; en ofschoon rllaxpshet nietwaagde, de daad openli
jk te prjzen, gaf hi
j door
zi
jnstilzwi
jgentekennen,dathi
jhaarnietafkeurde;ook ontvingnzRvrnAzi
jnendank,
omdat deze zekere geheime brieven, op het kasteel gevonden, verbrand had , welker openbaarmaki
ng men waarschi
jnli
jk nietgaune zou gezien hebben. Om zich des
Konings gunst nog waardiger te betonnen,beval nz avznA den wondheeleren der stad,

de namen van allen,die zi
j genezen ofnog onderbehandelinghadden, schriheli
jk op
te geven , nm hunne goederen verbeurd te kunnen verklaren, onder vpprwendsel, dat
68+
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- zj zich tegen de Spanjaarden verzethadden,ofschoon de meesten binnenshuisenovermeesterd aan hunne wonden gekomen waren (1).
Diep was de indruk,onbeschrl
jfelt
jk deschrik,welkehet1otvan Antwerpen alom
verwekte. De Prinsvan oranje sloeg terstond middelen voor, om de Spanjaarden in
hunne woestevaartte stuiten(2);en deRaad vanStatehaasttezich,de vredespunten,
doordegemagtigden te Gentden achten twintigsten van W jnmaand overeengekomen,
8 v te bekrachtigen (5). Van hetraadhuis dezer stad werd het verdrag of verbond onder
.

slagtm.trompettengescllal den volke afgeltondigd, met bevel aan elk, in naam des Konings en
1570 d
er Algemeene Staten, den geheelen inhoud daarvan te onderhouden en er niets tegen
te ondernemen, onder bedreiging van gestraft te zullen worden als verbrekers van het

verbond en belagers der gemeene welvaart. Het verdrag bevatte vi
jfen twintig punten van dezen inhoud: ))De Staten van Braband, Vlaandeven, dr/pf.
y, Ilenegou-

ttlc?l, Valenciennes, W'
(j.
s.
scJ,Douai, orclties,Namen, boornilç, Utrecht en Mecltelen
ter eene, en de Prins van oranje met de Staten van Ilolland en Zeeland en hunne

Bondgenooten ter andere zi
jde, belooven elkander vriendschap en bi
jstand met goetl
en bloed, om inzonderheid de Spaansche soldaten te L= de uit te dri
jven en hen er
buiten te houden. Xen zal trachten bt
j den Koning bewerken, dat de M gemeene Staten plegtig beschreven worden, geli
jk ten tl
jde van de overdragt der Nederlanden door Keizer Ku ExzV aan vlxzlps,om regel op 'sLands zaken te stellen, inzontlerheid op de godsdienst in Kolland, Zeelaltd, Wpmpzcl en elders. Niemand buiten
Ilblland, Zeeland en de met hen verbondene plaatsen ,zal zich vervorderen iets te on-

dernemen tegen hetRoomsche-Katholt
jlte geloof. De uitvoering der gestrenge bloedbevelen bljft geschorst, tot op de vergadering der Algemeene Staten daaromtrenteen
Lesluit zal genomen zi
jn: ORAXJE zal bljven Admiraal-Generaal en Stadhouder des
Konings over Ilblland, Zeeland en de plaatsen daarmede vereenigd, ))om in alles te

gebieden, zoo a1s hi
j tegenwoordig doet, metdezelfde ambtenaren en overheidspersonen, zonder eenige verandering of nieuwigheid, tenzi
j metzi
jne toestemming en wil,
tot dat door de Mgemeene Staten, na het vertrek der Spanjaarden, andersbevolen
(1)M>rsoocE,Hist.d.1.g.d.Fl.Iziv.XYIl.p.344- 352. clxpwxA,della guerra diFiandra,
T. 1. p. 163- 166. STRADA, de llcp: Belg.Iuib.Yll1.p.500- 503. BE:TIv0GsI0,Nederl.Sia
.
s/.
bl.245- 249. Izn PETIT, O/trpn. d. #pll. T. lI.Liv.Xl.p.314. cHAppuvs,Ilist.&l'z.d.1.g.
d.Fl.Liv.1Y.p.207 210. DE TAssls, comment.tib.111.p.220- 223.IIARàEII
S,Anltal.Brab.
T. 111. P. 237- 239. B0R,Ilist.d.Aederl.0orl.D.1.B.1X.bl.727- 739. v.METSM N,Ilist.

d.Nederl.0:rl.B.lV.b1.120- 122. HOOFT,Nederl.#f:/.B.XI.bl.464- 475.

(2)Arc?tïtc:de la Maison d'orcxpc,T.V.p.484-487.
(3)Archivesdela Maison d'orange,%.Y.p.473. pn zosGs,#e.îl.d.,9/. celî.D.1.bl.95,
K . ns JOSGII:,cendtsclte Gcdch.9.1.b1.277.
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wo
rde.'' Deplaatsen evenweldie thansnietin 'sPrinsen magtzi
jn,ofschoon gelegen1>
1576
i
n Ilblland of Zeeland, bljven hiervan uitgezonderd ter tjd toe, datzj dit Verbon;
omhelsd en van den Prins in het sluk van godsienst of in andere opzigten voldoe-

ning (satisfactie) ontvangen hebben. Alle gevangenen,en metname de Graafvan
Bossu, zullen zonder losgeld geslaakt worden. De Prins en alle anderen, inzonder-

lzeid de gemalin van den Ri
jngmaf, eerti
jdsweduwe van H>rxbztzK van Brederode, en
de Graaf van Buren, worden in al hunne verbeurdverklaarde goederen hersteld. Op

vervreemde roerende goederen ecllter za1 men wederzi
jds geen verhaal hebben. De
zuilen en zegeteekenen, door ALBA tot spot en hoon der Nederlanders opgerigt, zul-

len vernield worden. Degeesteli
jken worden hersteld in hetbewind hunner goederen in Ilolland ofZeeland gelegen, zoo ver hetwereldljke aangaat; den uitgeweltenen kloosterlingen zal men behoorli
jk onderhoud verschaFen,allestotop nader >sluit der Algemeene Staten. Alle ontërvingen, ter zake van de godsdienst of de beroerten, worden voor nietig verklaard.De waarde der gouden en zilveren munt,welke
in Ilblland en Zeeland zeer verhoogd was, zal met die, welke deze munten in
de overige gewesten hebben, zoo veel mogelt
jk op geljken voet gebragt worden.

Aan de beslissing der Algemeene Staten zi
j de vmag overgelaten, of de kosten van
onAxzz's tweeveldtogten al dan niet door al deNederlandsche gewesten behooren gedra-

gen te worden? De Landschappen en steden, welke thans nog de zi
jde desvi
jands
aankleven, zullen van ditVerbond uitgesloten zi
jn,doch zalhethun vri
jstaan erdeel
aantenemen,wanneerzi
jde bepalingen,erin vervat,kunnen nakomen (1).',
Door dit verdrag, beroemd in onze geschiedenis onder den naam van Pacifteatle
1,cl Gent, was niet alleen de vrede,maar ook een aanvallend verbond tegen de Span-

jaarden totstand gebragt; en den Prins waren er al die punten, behalve onderscheidene andere,in toegestaan, op welkehj vruchteloosop debjeenkomstteBreda had
aangedrongen. De staatkunde en hetbeleid van wxxarlx van prcljc hadden eene schitterende zege behaald.

(1)xl:slltlcE,Hitt.d.1.g.d.Fl.tiv.XYlll.p.354- 359. CAMP.
&NA,della guerra diF@cndra,T.1.p.168. I.
E PETIT, Chron.d.#p!!.T.ll.Liv.XI.p.318- 321. DE TAssls, Cmnment.
lzib. 111. p. 224- 233. B0R, Ilist. d.Nederl. 0prl.D. 1. B.lX.bl. 739- 741. v.Ms'
rsnss,
Hist.d.Nederl.0prl.B.VI.b1.122,123. Hool''
r,Nederl.ffïdf.B.X1.bl.475- 479.

V E R B E TE R IX Q E N.

Bl. 98. :0 regel van boven, van allen grond ontbloot, leen. van genocgzamen grond
ontbloot.

1ö regel v.b. aan de Staten van Utrecltt, van Friesland en van Gelderland
aqegt, lees: aan de Staten van Utvecltt en van Gelderland aqegt.

(5) GrootPlacqatb.D.111.bl.20,voeg er b%j. In dien zelfden geestisook
zjn eed aan de Staten van Friesland. f/lcr/crl.1?.Vriesl.D.lI.bl.89,
515- 518.

151. :2 regelv.b.alsafkoop van den Tienden Penning, in zesjaren te voldoen,
welke ti
jdruimte vervolgens tot twee jaren werd ingekrompen, lees. als
jaarljksche afkoop van den Tienden Penning voor den ti
jd van tweejaren.
5:8.

19 v.Slarm., lees: 17 v.Slagtm.
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De Platen en Kaarten te plaatsen als Tolgt:
VIGLIUS vAy ZUICHEM VAy AYTTA

tegenoverbladzi
jde 18.

Het sneuvelen van AboLr Tan Atlddcu

51.

ADOLF Tan XJJ#J;I
De laatste oogenblikken van Eoxoxb in den kerker

62.

W ILLZM l,Prinsvan oratqie

158.

ALUA ltondigt 'sKonings bevelschrift te Antwerpen af

118.

llet sneuvelen #an HERMAN DE KUYTER
W ILLEAI VAN BLOIS VAN TRESLONG

172.

DInzRxK soxov

186.

Fzu ps vAx AlAztwlx

KEx&r slxoxso. IIASSELA&R

216.

Kaart van het belcg van Ilaarlem

252.

PIETER nllœ sz. HASSELAAR gevangen genomen
PIETER ozRKsz. HASSELAAR

278-

LonEwlzK ran Nassau

566.

Voorstelling van het beleg en ontzet van Leiden

582.

Jhr.zAx vAw oER boxs,Heer van Appr#ttlz
fj/ç

386.

PIETER AI)RlAAlsz.v&w DE w Blt>'v, Burgemeester van Leiden.

Togt der Spanjaarden naar buiveland en Schouwen

468.

DoN Lrls I)E REovEsExs x I)E CU>IGA

490.

5B. De plaat, voorstellende de uitvinding der Boekdruk-kunst,reeds vroeger afgeleverd, be.
hoort in hetvolgende stuk geplaatst te worden.
#
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vc/lrï/f van den 'rïnz-,
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ald.- R edenen maarom ORAwJZ zoo zeer voor pxx-lps en AX-SA te duchten vcz.,bl. 15.ALBA n'tzcltt Itet kaateel te Antwerpen , ald. - D e z'f:#:/f
J'i: Overheden leggen aan hem

Jemf
g'zezèover,datzï
g'zïc/zvan harenpldyfgekweten Fte/aâ:x,bl.16.- Z'
qjnczllpp//r#
aan dec/gerccrdïgox der Avdrzrzl,,ald.- M r.zAxoB vAx nEx ::1>n14,Advokaat'
rcx
Holland, naarBrusselgevoerd,ald.- Foortzetting der rcrr//gïzly,bl.17.- StrafJei/cîzlg'ezl teqen Gd:zzefï
g'iex en Kloostertingen, ald. - Toeleg van ALBA, orn al de
Kettere m et e'eqnen .v/Jy te fre///n,1)
1.18.- VloLlrs etelt hetlteilloozevanALBA'smaatrezelen aan den A'ozzïz?y voor,altl.- VxhoAs,daarentegen,helooft den Koning g/v#mbinen uit de verbeurdoerklaardegoederen,ald.- M h.lukteaanslag tegenhetlevenrceè
ALBA,altl. - Konng'e '
Yccrlt)'de A:tpr/czltpre neçklaard vl/rozzleren,haoe en #oe#
verheurd te Ftt
?/?sczl,b1.19.- Door dit rozlzlï.vwett%de rII,IPs den opatand der Nederlandere,bl.20.- FzLlpsrekende zïc/zgemagtLgd,deNederlantlen gelk
@ik Amerikaen een
-

-

aedeelte vlczlltalie te Jd/zedrezp,ald.- D e Aeddr/czlo re hangen zlczz den =ïJ&#:?zr van
ALBA af,b1.21.- Deg'
ngezetenen ozz/r&yf:r:,ondankz'het'tl:ripd van ALBA ,hetLand ,
ald.- ALBA gelaet aan de gem eenten teptatten lande, ltare 'rïez'f:rz'tegen de#/wcJ.

aeuzen teverdedçgen,a1(l.- Pogzngen rczlden Trïzl.
v,om zfjzl:aangeelagenegoederen
terug teFtrz
.
:
ykezl,bl.22.- DeKe(zer treedt cl> bemg'ddelaar op , ald.- D eA f.j#J.#J#

Se Fulda draagt xxxlulxalAAx op , om â!.y.gen Jfoxfzjjzaan tehouden metgoedertierenlteçd te
JCPA J- , bl.23.- D eHeer vosIllzrltxcusTslx wordtwccrMadridgezonden ,ald.- OhAwzE
hercczz,;het plan , zieh zelren ezldeNederlanden tewreken ,al
l.- Door zf
J'z?ehetrekkinaen
.
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.l
van sassau verpandt z#zldheerlùkh.
eden,enohAyzzrerkooptZf
JIzilvermerken Aàzïz'rcc#,
a1d.- JAx BAslrs'
uloràtdoor den 'rïzl' naar deAederlanden gezonden,ald.- DzoEalx

sosov epoort de A eder/cx#zac/t: uztgewekenen op ,bl.25.- Geldgebrek rczzALBX,ald.Sf
eetuiteenel:/tdz'fïzlg te#:
.///x,ald.- Findtvooraltegettstand Jt)'den Raad'
tlczz
.j h
k eroerten , vAhoAs uitgezonderd , bl.26. - GRAXVELLE wenseltt. dat er eene algem eene
w:rgvr
zlïz.geneltonken '
lmord:, ald. - Klagt ïzzDuitschland ove'
r degedragingen van
.#d
ALBA, bl. 21. - Zi
'n vroenere !c>,,om delandlzeden van het cznsfNi
jmegen tegen de
-)
Ortzzl
p-e.
vgezïnd:x te mreken, ald.- Sf
g'hezet Maastricht, Namen en Henegouwen,altl.ORAwzs's plan van aanval, ald.- P tan rczlden aanval aan den Jftzcz'icz?ê,bI.28.Jxx vAx xoxTloxr îrordt genoodzaakt zï
g'zl:a aanral op Roermonde op tegeven ,alt
l.Gevecltt flzz'â'c/tezl xoxr
rroxv en de henden rczzALBA, b1. 29.- Xowr
rzoxv vordt gdelz?-

#engenomen; ltk
j ontdektccx den Ihrtog hetplan van den .
#rfzl.
v,ald.- Hei/ep:r

verloopt, en de Prins '
l/
7ï
J.àl naar Dillenburg, ald.- LooEwxzK van Nassau onderneem t

&zzaanvalaan den kant'
rt'zzFriesland,ald.- W ordtJ:éy?
zzl.
vfïgddoor dec/-:zï.
g/tdïd
man den Graaf rcez Aremberg, ald. - LonEwxzx overrompett het #e
?zï.v te M'edde,
bl.30.- B evelen van ALBA,om het voortrukhen '
rcvz Lonzwzzlt te heletten ,alt
l.- Lonsw lzK verdeelt zï#l leger yx drzedeelen en werptzz
'
c/èzn Appingadam ,altl.- Fele
Friezen voegen zïc/zhàj'hem ,b1.32.- DlpEalltsowor wordtdoordenEertog vanBrunswi
jk belet met zù'
*Azl:ze
W kochteumpe
œ nen van W ezelhi
H
j tooEwzzK te komen, ald.- Te.

@.

rugkomst '
rczl AREMBERO zn Leeuwarden, ald. - D e eoldaten van ALBA krjlgen gedzl:
hetalzng , bl. 33. - XEOE, trekt m et zï
J'zl: henden naar Groningen , om het teger rlzz
AREMBERO te vereterken ,ald. - Lonzw xzK trekt naar W insum ,en '
/m/rtfz door AREMBEI:O
g'
n:r eoldaten gedmongen naar
# evolgd, ald. - Loozw lzK wordt door de m uztzuelttzï
/'l.j>elaaga :Z
Itet Ftl
zï' te W edde te trekken , ald. - D e lg drz'raken den volgenden f
J
Heiligerlbe, b1. 31. - D e henden rcz, Aoox.v van Nassau morden d//r eenen FzïzlA rîctz,g
4n wer/t?tzrrïz?y gebragt,ald..- Lonzw zzlt hehaalt de ordrvlizzzlïzl: . altl. - Onzekerhe/#

op =:?à:wç
jzea
knox,vhetleven verloor,ald.- Gedenkteekenr//rhem opgerlkt,b1.35.-

D ood van AREMBERO ; zi
netz
//t/pzz'r, '
traardl
kheden,enz.ald.- Redenen,welkeAI-BA
-i
nan&poorden , het r/zlzlï.
v over de gevangene A*#:l:z, te laten voltrekken , b1.36. -

K onnh tegen oltAwzE, I-ooEw lzK &an Nassau , de GrtzrezlvAwnEN BERG , crrEàxBono ,uoocSTRATEX en den overledên uExoltlK van Brederode, ald. - Teregt&tellzng rtzn de Ileeren
'
pcx Villers en Huy , den Wc/
J'zip
m van Enghien , en den Predikant coRssLls DE MEEN, bl.
37.- Eoxown en IlooRxz worden iziïfdez foegan.q gehouden , ald. - Sehri
jven '
rcx de

Gravin van Egmond aan den Koning,ald.- Schrl
jven van den Keizertegunaterlzz

xGxowo aan den ff/zlïel,g, b1. 38.- Ook ten voordeelevan I
looRxE, altl.- Brzef '
rt'zz
SIAwSFEI.
P aan #:s Koning over ltet aeltenden '
rczz het voorregtder Aidd:'
?-.
v'
ran hetGulden

F/ïd.
vhii dey:rczléx:pzl:zzlïz?.
g ran Eoxoxn en uooRxE,bl.39.- KolmagtrtzzldenKoning ,

om de Aï#& z..
# van pzdf Gulden F &:4.zn z'v l:zlte vervolgen , bl.10.- XLBA ondel.zoekt
de Adéxiz'z:rœ van het Gulden 'RJï:', bl. 41. - AARscuo'
r en BARLAYMOIT laten zïc/tdoor

de redenen #:.
v Ilertogs Azr:l overtuzgen, ald.- Deffozlïzlg geejtvloLlrs hoogen loJ
voor de à:zknïz'en 'cârczlA râ/:ïd, melke deze,ter zake van #t?ntatuten der orde, had
ten l/ozlgenpreid,bl.42.- Onderzoek of FlLlpsregthad,zïc/lal&f.
ir//fzac:z'f:rteA :vz
verrangen,ald.- Deépr/zlos maarop vxsLlus'>Konlngs /lazz#:Jpz'z
Jz:,teltopzzgtertzzz

Eoxoxo en llooawz, verdedigde, bl. 43.- D e algemeene z?zeezlïpg aelttte de voorregtelg
der F lï:e
vrïtftf:rz'rerkraeht, bl. 41. - Przlll:legie der F &-rz'##:r.
v door den Keizerïn

1531, op ltet ftv?ïfrdl te Doornik verleend, bl.45.- Iletgeregteli
jk onden.zoek.'
zlcx
den rttx Eoxowo Jf
J' het eer&te verhoor,b1.46.- .
1:t)'hettweeder:rlppr,bl.49.BV.'ltet derde verhoor, bl. 55.- Bj'
)'het laatate verltoor, 1)1. 56.- Ilet verhoor van
uoohwE looptordrdezelfdepunten,bl.58.- Jetevan/?ez'tl/z?
z/tfïéxïpg ,ald.- BeideGraven
moeten sïelwl:wzef
g/
' dagen,zonder /z?z@ van e:zlïg regtsgeleerde,daaropeen.
vcArï/zelzr
y'k
ant?m@/r# inleveren,ald.- IlunneverantîooordI'
ng ,bl.59.- Devfjz: van rcyftvpit?ging zel
fs door Spaanschgezinden afgekeurd,ald.- Kertoog van I'IERE AUSET aan den
Hertog ,datde aetevan âewc/zvldzkïzl.
g geen v'
elregten geldig p?d/zl?
Jj.
voplevert,b1.60.Onderzoek t/ de1:f'f& Graven van hoogverraadzz
fjn vt.t,
'
7'teplezten,altl.- DELxxnAs
Eoxowo en HooRxz ûv reed.
vïzlSlagtmaand 1567 te Gentbegonnen ,bl.46.- D eantmoor.
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v aren geene moelte zdp hehoeveder Jpzc/zl
z/evzde Graven van lloogstratep en Nieuwenaar x
digden, b1.61.- Egxowo en HoohwE melgeren de àer/déxd/leïd der regter& te erkennen ,
ald.- D e Ilertog .g:t
?/'
; den Bloedraad het be&luit &,
vKonzngs te kennen,enhetdood/ponzlfœ mordt prer de /y:ï#d Graven besloten , ald. - D e Raad trachtden Ilertog totgoe'
dertzerenheid teetem men ,ald. - Spoed van ALSA, om hetd//dtppzlzlz'.
vtedoen voltrekken ,
bl.62. - D e Graven worden onder een z'f6rà geleide van Gent naar Brussel vervoerd ,

ald.- Op den #t1g van hunne aankomatmordt hun '
tl/zlzlï.
vdoor den Grf#ïerphak'
rsaan
den Bloedraad m edegedeeld , a1(l. - D e WL..
#c/l& van lperen komt te Brussel, om x0xowo ten,dood roor te1:?*eif&?t,ald.- DezeJcrvl.fin ztl'
x lotezz*cltrl
jf
'taan den
ffozzïyzg ,ald.- De Grcc/ van HooawE 2.
vpzO,
#:r gelaten,bl.63.- Teregtetelling van
Eoxowo,ald.- Fan uooRwz,bl.61.- D'
roe/lteid overdendoodderieï#:Graven ,ald.Sc
l
t
r
i
j
v
e
n
r
t
z
z
z
A
L
B
A
a
a
n
de
n
Ko
ni
n
g
z
l
@
d
eteregtstellzng,bl.65.- DeWgz'c/tt?, van
Iperen, de Keizer en de Grtztlz'zèvan Egmond em eeken den ff/nïxg ,dat de goederen tlcwz
den Graaf aan zf
-jz?efamiliez'
at
x dzlteruggegeven zzt/rtfen,ald.- DeGravin komt op
orden aan
den dtzg der teregt&tetting te Brussel. bl. 66. - De goederen van EGxowo ut
z#'
@zl: kinderen teruggegeven,ald.- Droejheid overden dood der Jef#e Edelen ïzzde
Nederlanden en zel/i.teXadrid,ald.- M hnoegenvandenKezzerotl6rdezestrafoefening,
b1.67. - Gevoelens van BARI,AYMONT en andere z'fclfz'lïdA zl over de N :ellï
J'âe teregt.V
I:JJïZ?:,ald.- Gevoelen vanden 'rizz.
vvan Oranje hierotler,altl.- Afkomett,czlx,A.
MORAAL Graaf van Egmond,ald.- Kergezeltdenf:zrr:rnaarAfrika,b1.68.- 1&tegeltvo
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jneFçonvr
zw'gezzndlteid en kortzçgtigh,ez'
#,ald.- JfkometrczlrlLlpsvan Xontmorency,Graafvan
lloorne, bl. 70. - ALBA rerlangt, zoodra de rlrzgd#ïzwdzzder oeerzkegevangenen
opgemaakt z'
j'x, eenealgemeene '
tl:ryï
.#/zlï',bl.71.- Zç
-)'neidzac/zrz
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r/rïz?.
g van den toeé'lczld deà.Ztdzltfz', ald. - Gaat nfdfreznïzzvool-tmetzi
jne'
œreed/lZ-z#,ald.- Berelwc/zrï/r van den At
A,zlïng ten opzzgtevan degoederen der zl//rzrîzzgfïyczl,bl.12.- De
Prin.vrczzOranje maakt rczzdeze oznt
vftzzldïv/zeAzzgebru'
ik,om den Keizer r//r deJ:langen der Nederlanden te z/
aïzzzldx,ald.- Indruk,welken deontltoofdzng van Eoxolp
en soonxs çn Duitschland maakte, bl. 71. - M islukte ondernem ing van den S::r nE
cocouEvlLlzE,a1
(l.Gvaaf van Xegen komtna den z'lcv :fJ'lleiligerleezn Groningen ,
bI. 75, - LopEwlzK vermaeht dtzfjr:fï
p'i'meer irf
gklr/lâ totrez*z'rdri-ïzzg, ald.- Zf,
)'
n7'
plan om eenen ctzzdq
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:àf,zou /t:r
naar Delfzi
jlterug trekken, bl. 76. - W a& o//cdeze ondernemzng rruehteloos,davt
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z/M Fzj-een aanslag op Enkhuizen heproeven,ald.- ORA>JE keuvtclledx ditlaatete

plan yo:#, ald. - Loozw zzx etelt.de omstreken onder brandscltatting ,ald. - F erhod
z'czz ALBX om cczt xaopEw lzK eenige irczl#z'c/ltzrfïzw te hetalen, bl. 77. - ALBA zendt X)E

xllsagEsen DEBILLV met irf
gt
vr///caf,om zïc/z met Ilertog Eazx.van Brunswi
jk te p:r*+/
eenigen en gezamenlùk Altzz' Groningen op te rukken ,bl.78.- Brief wtzzlI.ooEwIJK
aan xlrozx,ald.- bezezendt den ârïv aan ALBA, bl.79.- Joos'
rvan Schouwcnburg
komt met rdrz'z:riïpg ïx de legerplaate, bl.80.- BoscuucxzEx kruiat voor Delfzi
jl,
al(I.- LooEwraK heproeft een vrueltteloozen aanvalop W insum ,ald.- ALBA laat #@/r
oz soBLzs een 'rerà punt van LooEw lzlt hezetten , bl. 81. - #ïj taat den rï
.
jJzl#
aan , en Ax,roxso I)E rxaLoA dringt met zf
zt:httaachietere door, ald.- Flugtvan een
-j
g'
root gedeelte rlwl LooEw rzx's leger, ald. - Bekmaam heçd van AI-BA al& Keldheer,
bl.82.- LobEwlzK versehanat zz'
c/zte Jemmingen,ald.- ALBA heeluzt,hem metzfjzz
.
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geheele ldgdr aan te ftd.
j'fea , bl. 83. - D e .
p z:ïzwc/z: eoldaten van IaonEw lzm wezgerevt

te '
r:câf:zl en den WJ:door tez'feà:a,ald.- Janvalrtzx ALBA,bl.81.- Loozwxzlt
ontkomt over de Eems, ald. - Deks/czl
jccrA rzheachuldlken I-oo>nvxzK van Jnr//rzo tlghezd. bl. 85. - Fer&cltillende ieq
çe/z/zzvlïzlvdzl over deze nederlaag , ald. - AL=k,
ronEwlzK en oR.
xwzE na de nederlaag, bl.86. - M oedulilder kskrdïzlcvc/à:afdeeling
te Heiligerlee,ald.- ALBA'S plan ozzz Delfzi
jl te veraterken, ten dz
7p#c Embden zn het
o
/
#
t
e
h
ou
de
n
,
a
l
d.
#ï
J
l
aat
v
'
x
Gr
o
n
i
n
g
e
n
de
pl
a
at
s
t
o
t
e
:
z
z
ka
s
teelq//?càezlezl,bl.
87.--. Benoemt oox I'ZtZIIERIK tot Wezlelâe:ser over het voetvolk, ald. - Teregtetellzng
wczzvA> STRAALEX en cAszxsltoo'
r,bl.88.- Ferzoekeehrzft van GRAwVELI,Z tenvoordeele

'
rlzz vAN sTaA&LEw, ald.- Ilet /llfï'ran den Graaf rlzèCulemborg teBrusselge&lecht,
1+
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bl. 89.- Oalwzz #catvoort,n:l eeneccnziezzlt
B
l'/t:krk
.jgsmagtJt)'::zltebrengen,alJ.eveleelnrzftdes Aebzdrœ aan ohAxzE,om alleirl
ïéx.vr/drve
v/ïzlt
jydnteetaken,ald.- M erk'
/
zlccrdïg antzooord van den 'rïzl.
v, waarzn /lï
g'zfjzzbealug't verdedigt,om de'
Ycpezl:zz
op te vatten , b1. 90- 97.- Bencltouwing van W l antmoord,bl. 98. - Onderzoek naar
het beweren, dat vlx.lps gezworen heeft de Appznwc/t: Kerk voor teé'ftttzn en fx hare
regten en rz't)'/?:&n te onderhouden, bI. 98- 100. - KlagtrazzMxxlxlsïAAx aan den
A'/nïpy o.
oer assx's beîrind ïx de Nederlanden . ald. - Invloed '
l
Jlzl de zledcr/tzlg te
Jemmingen op de ziezlq
vl
mf
g'z: der D uitsclte F orxfdzl, bl. 101. - D ey//gïzlgezlvan ohxwzz
en de or::dAe#dzl van ALS.
& stem men hen weder ter g/
zzlœf: der N edertandere, ald.-

Zqj'danken den Keizer ropr zi
jnescrnpez
ë
*FïzlU
ren hi
e'
iden Konznz
U'
.altl.- Kerbond '
plx
oaAwzE m et den ' rïzlz'van Condé en oE coLloxv,bl. 103.- Bem oeblingen van oaxwzz,
om Aez krn*#''
tzs
.œ v
olk en A:1 henoodizd
%--'' e t
ot den veldtogt
v
if
*j
d:zlfebrengen,bl.101.Sf
g ontvouwtop elz7:?4?zJin gewc/trïffdl de redenen,welkehem hemegen,demapenenop te
'
rcff:x , bl. 105. - DELRIO etelt eene verdediging op van het t/xnk' tegen ORAwJE, dat
door deA'
ptzczlœclyczïzlAx wordtafgekeurd, b1.106.- OltAwzl monatertz#'x:krï
gké'magtïzlhet Wz'.
v#/zzzTrier,ald.- Beleid ezèbekmaamheid van oaxwzE!om i:z,woe&ten
moed ztl'zldr krj
jkslieden ïzztuehten teugetteâ/?z&x,bl.107.- Iletlegerz'fdl;ziek
in J:lzlg ïzlg ,en â/znf tangsAken teW itthem ,bl.108.- BOCKLETTE,een der r:rlr/?4?m#'le
aanhangers van ORAFJE, ald. - Brzej '
rczzden Trfzlx aan deRegering van Luik,on%
..

.

doortogt :zI levenem iddelen , bl. 109. - D e T'
rïzl.
vvzndt znfzlA r etettn JI/
J'nooos'
rltAvzx
dan b!7 cgszMsono , xAewxx enz , bl. 110.- D e Ilertog van Alba maarschumt den #f'-

.ehop ecx Luik, tegen &z;Prin& van Oranjeop vf
J'
zl: ltoedetez!)'n,bl.111.- W eigering van den Wïwœc/z/p aan ALBA,om Tongeren met ârï
gkee/fâtehezetten,al4.- Axz
BA
vermeerdertzf
J'zl:krijg&magt,ald. S'
J beetuit,nietccnecffdzld:rztlïj.
vtehandelen,
bl.112 - De zn:,ktèaardige togt eczz den '.
rïn.
votter deXaas,door X'
/lcczlœc/zpezfpd:
z'c/trfjt:r' zel
fs c& eenproefstuk van ârt)'
gsbeleid enwl/zflâ6z'
dgeprezen,bl.113.- De
Sïez'c/l/p van tuik heeft, na '>Prinsen togt door deXaas,Tongeren en andereplaat&en doen â:zdf/ezz,ald.- Deaehterhoederczlden 'rïzt.
vwordt door ALBA JfjJodoigne
gealagen,b1.111.,- Dood tazlMALZEItGIIen den Graaf van Hoogstraten,ald.- Redenen
'

-

maarom zïc/zgeenestad voor oaAwzErerklaarde,b1.115.- M islukteaanslag tan oaAwzzop
Tienen, ald. - N oodtottige toestand rczl 'z'Prznsen leger .b1.116.- D e Wïxwcâ/, van
Luik roept dehulp in oczzALBA ,ald.- D eArïwy elaat zïc/z voor Luik neder, bI.117.-

Slaat&zzweg ïzznaarFrankri
jk,ald.- Gelukklg gevechtmetALBx'svoorhoede,ald.- KerJï- geleden te Cl
zateau en Cambrésis, altl. - ORAXJS op Frczlœc/z grondgebz':# , ald. B ekwaam heid rlzt ALBA in dezen zpgz getoond, bl.118,- Redenen waarom oRAwzz

zï
g''
n kriizsvolk naar Franltvi
jk voerde,a1(l. - De 'rïzl' verkoopt te Straatsbtlrg z?
g
r'
zz
kri
N agevoorraad en danktzïgzl:benden c/',bl.119.- Gaat metLODEwIJK en IIEXDRIK van
.

assauzn Franschedienetonder I)zcoLloxv,ald.- ALBA,na '.vPrinaen cnïtvltzifdzltogt, m eer
dan ooit gx:r:.
v/ïg#, bl.120.- ALBA houdt :dzldzzzegepralenden intogt ïzl Brussel,al(l.-

Het vervotgen, veroordcelen en .
çlrcFkx mordt heoigerdan ooitvoortgezet,bl.121.--

Ieder zoekt zïc/z door de vlugt te redden , ald. - D e i:.
vld
,êïrdzl der Tr:zllœcl: Kerkvergadering alom ïzlydroert/, altl. - D e verhodene hoeken ïzzhealag yewtpplezl e,
n rdrârcxd
bI. 122. - M oed<' gedrag der Ag :rïzw van Leiden, ald.- Laat mtzzz AtBA,om alle
,

etedeliikeprïrf/:gg'e
-n ïx gen'chrzftte z.fdf/:zl en ïx televeren?bl.123.- Zkjnec/g:meene verordeningen op den œff
g'f vanprocederen ïzzlùf
't
vlrc.
#:lï
J'i:zaken,aitl.- De
xïdlz?z,: helaeting, ald. - Flslpsgeeftdaaraan zl)
R
.'negeheele.
g/d#â:zzrïpy,bl.125.edenen '
ttwcr/zzz men Wf helastv'
zwwfeîz'ef zoo se,vfred:zI hee
lt. ald.- ALBX handelt
Fzïerïzzop Jcz'r de& ff/zzïzzve,b1. 126.- Raadpleegt over zf
g'
zl etelael m et de Raad '
llcz:
State en W :zz der Geldiiddelen, ald. - Ilun tz/l
zlf
g'zdzld antwoord,ald.- #ï
J'laat
onderzoeken . '
ulat de zl'
le?z'
ltl: helaetzng ï4 de Negerlanden zou o'irdzl.gèzl, bl. 128.D e Staten le?zllf/ïgczz in het â:y/zlvan #:zzhonderdeten penning, maar '
ltldïvdrdzzden
tienden :zl tmint4geten, bl.129.- In Holland zi
'n degrootewle#ex,behalre Dordrccht,
-)

er tegen, ald. - Brusselen Leuven blk
jren onoerzettelbjk,ald.- 'Utrechthiedttotc/koop h.
onderd '
pfj/ff.
g dulzend gulden aan, bl.130.- ALSA legt hezetting ïzl deze
â'rc# , om de Staten te doïngex, al
d. - eï
g'hestuzt den tz
':zlAzzen lztlïzl/k œz:zzpenwïzly voor eene anderegeld/tdy'
zzlv feverzpïw4':/:zl, bl.131.- Jartehertog KAREL ver.

I N H O U D.

IJC

bI. 305. - Ff
g'2& nu epprzle- ewe Alkmaar te Jepgdr:x ,ald.- NoxRcARxts vordt door
de ' rïwœgdzïzldczl van Alkmaar verdreven, bl. 306. - D e etad eteltzïc/z zn œf/clTan

tegenmeer,ald.- Deugcv-llz'ox,ondernzvArozz,worden àï
g'Alphen door de'rfw'9ezinden op devlugt yçjccgd, bl.307.- Alkmaar mordtrczèalle kanten ïpéecz'lofdel,
ald.- Zmakke hezett%ng der .
vzc#,bl.308.- De eoldaten Yek erep etorm te loopen,
bl. 309. - Kloekmoedige edrdeW éyfzlg , bl.310. - Iletheleg Yprdlopnebroken,bl.311.E r vordz eenegroote '
tlln/rnereed gemaakt, om Noord-llollandtevermeeateren,bl.312.D e Noord-llollandsehe vloot z:iî, de Spaanaehe z'cAepen te gemoet,bl. 313.- E rmordt
& z: eereten dlv dapper gevoehten , bl. 311. - Ilet œeAïp van Bossr wordt /pl'fwy:l#,
en de andere Jysclz.câ: eeltepen nemen de vlugt,bl. 315.- Bossu hesluzt zïe# over te

#even,ald. - Deydrcxgezlen morden teHoorn hinnengehragt,bl.316.- M et -@:f;:
vy ALBA te J:meéyes, de voormaarden mczzovergave Ac te komen , bl.317.- Eoog ge-

xfy, van de or:r-%nnçng o' de Zuiderzee,bl.318.- DeSpanjaarden maken Jïc/zgereed ,Leid'
en fzzte 'lz:ïzex , bl. 319. - ST.AxzoEoownz mordt gevangen genom en ,ald. Brzef van sT. Ax
znEoowoz aan oRAxzE,dat men J@c# metden Koning zalmer.
vfccx,
b1.320.- Janmerking & dezen Jrïv ,bl.321.- be Wrïzl' mezgerteenezamenkom&t
m et soxzno , ald. - Jntmoord van oaàwzz aan sT.ALnEGo>DE, bl. 322.- ALBA verzoektden Arozlfxg dei/znœzvan zf
g'
w opvolger teverhaasten,bl.323.- M uiterz
j on& ,.de Spaannche œ/!#clex in Amsterdam , ald. - De Hertog verlaat Amsterdam , al.
:- hankhreukige, bl.321.- beRaad rcx State à:'
?
z7ilJk ; g'n eene hede,onder voormaarde,dat de lf:zl#:pennzng '
tl//r alti
jd afgeechaftvrprde,ald.- Uitvoerigeârfe/
van deStatenwczlHolland,bl.325.- Uztvoerig éxeœr/lrf/; in naam rczloaAwzE enz.t
zcx
den Sbzlizw , ald. - DE x>:ovzszpts henoemd tot Landeoogd , bl.327. - JoH.
&> clslxxh
doetJfjSpiers vù'
ftzen ocgexœmetàl
zœir?zï#,voor ALBA beatemd,4n de luchtmîïdgdn,
bl. 328.- 9, RzorEszws mordt met veel rrez:gA éylkïc/z te Brussel ontvangen , ald.Sf
g'legtden eed afïzlhanden wcx ALBA,bl.329.- Zl
jnJrïv aan den Konv'zlg over
den toeetand #:.
v Lann , ald.- Geeatz#
' eehrç
jven van uoppERvs aan vloLlus over
het doen r:rrczzydzlvan NederlandacheAeyldr.
vdoor Spanjaarden,bl.331.- Fertrek
van ALSA,ald.- Zi
jneoxzrczlyz'zin Spanje,bl.332.- Janmerking over heti-zvl
zr
van ALSA 4n deNederlanden,bl.333.- Geldaehrek,bl.331.- Uztvoerçgehrie
f van nz
xzovzszxs aan #:x Konçng , om.Fzïdris te voorzien , ald.- Gevoelens '
?czzALBA, vloLxvs
en bz alsov>rszxs over eene algem eenerdréxï#ezlïœ, bl.336.- Brçe
f'
rcx rxLlpsaan ALr.
t
over â:z opltelbn van den Raad van Beroerten,b1.339.- Brze
f rlzznzzty:ovzsxwsaan
&x Konzng over hetzel
fde ondermerp, bl.340.- Degedrcgz'fll'
x van ALBA moetgevolgd worden , tot er nader Jdrk zu2tMadrid kome,bl.312.- De A epzvlz'câ:zaken
.

o

zf
g'l nzet ter gunete der Spana
,'aarden veranderd , ald.- D e Spaaneche &chepen nemen
de mlze z, en o/rdex gedeeltel!7â
o te'Bergen op Zoom zngeeloten ) Roemerswaal wordtverhrand, bl.313.- DE REorEszws ondervI'ndt geene zzzede?mdrkfzlg Jf
g''&ffozlfzlg' Bevellteb-

Jer',bl. 311.- Grootpesr:à in Xiddelburg,bl.315.- De'rï/l' begeeftzïc/znaar
Zeeland, ald.- S f
g'ondervindt,dat ï:A r 4n de i-z: etem mzng ï'! en cc#f'gf
.#l
:zaak

wi:, verloren , bl. 346.- E ene vloot,tot ontzet van Xiddelburg '
uv'fgdzeïld ,wordtdoor
de Zee?zoex geelagen , ald. - E en J/& van xownRAooy komt den 'rïwœ in handen ,
bl. 319.- XowphAoos eluzt m et oaAwzE een verdrag van overgave, ald.- lnltoud mJo
dat verdrag ,ald.- D e moed der zlrf
g'âdïdwgezïzlo zlmordt door deze overgave verlevep
W ;#, bl.351.- De 'rfzl' regeltde zaken /x 'eeland ,bl.352.- DE Rzorraszws mezgert,
dat xowolAoox zg'eh fzl handen '
tlczl den 'rïzle etelle, bl.353.- DE axzK ,sT.ALnzoownz
ex anderen Rpro s ug't hunne éyeruzlgeelz'
c/lcp ontelagen ,ald. - N zeuve regelzng op #:
Regerzng wcwzyez.rdfd , bl. 351. - Collegie van Gecommitteerde Raden van hetNoorder-

kwartier.b1.355.- 1n Zeeland wordt een Gewesteli
jkeRaad zngeeteld,bl.356.- 0nd:rwelefo s: aanilanen van den 'rl w op de wfe#ea Antwerpen , Gent enz.- ù'l?z:#:s,

ald.- Een ccx4îc; der kj/czl
g'ccrddx op Gouda molukt evenzeer,bl.357.- DeNoord#ollcs&r' lterstellen hunnenloot, bl.358.- De Spanjaarden vci:x van den wzr:p.
gen Yfzlzer genruik, om ozlderweâ:g'deneplaateen ïs loord-Holland te nem en , bl.359.Gedrag van vAw BhozKurxzzx 4nHoorn,bl.360.- DzREQrE!r>sonthçedtdekgcvccrdwit het soorder-kwartier tegen ronzw zzlc 4an Nassau, ald. - E r K/rA a m g'
ddelen J:proefd.om Bossv tewerlpv- , bl.361,- RetFrcweel:EoJ ï,ten voordeelederFe.
11 DEBL. 5 STrK.

2

N 11 O U 9.

V

Sï
J' ve
aat
zreâl met ::FIP4 uztgebreiden Jczzsrï:
evre
derl
nl
teid Xanje, ald. 'Ont
/ NJJr Spab1
.
133.
tlrid zonder
wene
crht
zzï-zq
v/cp
ine
#z
deî#
teKe
ize
,enald.
Geez
ei
ài
llr
enze
rz
'
clz
z-zw
ALBA m et Engeland, b1. 131. DJFI
ylLlps op
E ngelsclten verleggen Azlzlzlezz handel van Antwerpen naar Ham burg , ald.- F rueltte-

looze onderhandetz
Rzw van ALBAmetEngeland,ald.- Ilù'zetZf
J'
A rerderfelù'k 'l:&:J
van heetuur voort, bl. 135. - Ilet yetfrcy der Geeetelijken strekt,om deeïlende#:>
voJ:ynog ospdr#rcgefl'
y'kertemaken.ald.- Bç
jeenroep%ng van Geewlefï
J'iezzteBrussel,
-

b1. 136. - Pogingen om de Spaaneche taal m eer ïzlde Nederlanden te ver&preiden ,
ald.- Fruclttetoozepoging #:.
v Konings om de Nederlantlen in het verhond rcx Lands-

berg tedoen opnemen,ald.- Plan om deNederlanden toteen ff/zlïzlgrtl'â terdr/td#/l,
ald. - Aan pdrœpzlezzmelkeden ff/zlïzlg getroum gdsldt):n zl
jn,worden #dI#:Jï
.j':helooningen toegekend,bl. 137.- ALBA laatvan hetgeschut,hç
j Jemmingenveroverd,
e:x standbeetd gieten en O het ;-c.
v;::l van Antwerpen oprigten . ald.- D e zlcrl/œwïzlp
der Nederlanders tlt
zl het dtt
Jtïzlp-lz: derSpanjaarden,en '
tlrïj/zeïd van éxodz'
#ïezlz', en
geloeten zt:
7'
nAef'hoofddoetder pogingen wczzden .
/N'ïzl',bl.13h.- ORAwJE bealuithet
aetuk derzzltzypt?a:zèter zee te âv r/:pdz'
l, b1.139.- D e zee ï' Itet toevlugteoord der viz-

#ewekenen,altl.- DeW atergeuzen zf
g'x eenezcvl:nrfpef
g'ïzlg van zeerozw:/ï
.jil.p/rrë:
tzeden ,bl. 110.- D e eerste 'Fcf:réydlêzczz, melke op /zàzzlzl: eigene kosten eezlz
.qg:gewaFende '
vaartuo- en Jdildx bi
jeenzebragt,bl.141.- Zi)'bezitten weldra eenevloot'
rt,,&
tusachenderf
g/fzg en zdxfïg zel'ten,altl.- Scltepen op àezuiderzee,hetHaarlemmermeer
.

'

.

en de rftlprczl,b1.142.- AORIAAX OEBEICGrES, Ileer rczzDolhain,wordt totWt/vlïrccl henoetnd , altl. - Ilad oaawzE regt, kaaphrieren àtïl te pdrez'
l? ald. - D er Y cfdrg:lêzex
handelz'zw :zzbegonnen een m eer geregetd cczlzïex te krlyrjyezl,al
tl.- Zi
j nemen Ameland

en Terschelling g'
n i:zï;,bl.113.- Bossr en PERoBl,>:sverdràj'r:zlooLllAxx en hehalen

Jlzz-f, altl.- Doluutlx vertreht zllcr Engeland en wordtrttzlhetâdlt
lïzld ontzet,b1.11é.D e Jln#:f/pz'/teïd der 'Ftz/dr.gdzlzda neem t hand orer ltand toe, ald.- GUISLAINbz >'zswxEs tot Overete ezz Kapitein-Generaat der geheele vloot aangeateld ,bl.1i5. - ALsx
heseltouwt de komn't & ,
v Konitq .
vnaar (le Netlerlanden al& geheel orerbodig , ald. - D e

Staten en Geestelj'
jken z'AzltetStichtwelkeren de::IJ'lïz?# tebetalen,ald.- DeStaten
van Utrechtvoor den Btoedraad sedaagd , bl. 146. - K onnis tegen het Sticht, ald. -

M en p/p.gz Ax-sx tot eene verzoenz'
zlg te âdttlc.gdzl, ald. - Tegenwerking van AIZBA tothet

mdrpdzlda eener wlfg:zzl:dzlc FergzT/
' zlz
-', b1. 1é7. - Plegtzglteid /?ï
J-de c/i/zlWgïwy
daarran, ald.- De r::J/
Jà:J#W ,uitzonderingen maken #:':vergifènis denkbeeldzk ,b1.
118.- Fzslps&luitzï
g'zl'
oierde Itumeti
jk,altl.- Ilet kortetondige '
tltlrifl/'
f der irtlïd zn
de Nederlanden,bl.149. - Kerbod '
rczl oRa
kwzs aan de W atergeuzen, zets tegen de
rloot te ondernem en . ald. - Ongunstige t'taat der gyz/zld/teïd van ALBA .ald.- D e
Sozlïzw benoemtden Ilertog rcn Xedina Celitot'.
çIlertoga oprolger,altl. - D e'rïp'van

Oraoje i& ozlrdzz/pt
vd hezig,zïc/zdezztzWA /dz:tercrwc/tl-#/zl.om & zèkri
jg '
lpp/rz tezet-

d
ten
en,,al
bl
. 150. - Zi
jne
..
=
zeheimeJrï.
t
G
?fzt
l/wd/ïz?G
f/metaanzzenl*
ijkelg-edçeznïgv'
'
z'ezoor
deNe
derlantl. - Ilet /tlzzpe/t
'y/cran 'J.Kegzer& docltter met vlLlps nlet éxlzzde
de zaak
van oaAwzs, bli
jkbaar op den Af
.j/tJ'
#/,
g tespiers, bl.151.- M ialukteaanelag '
/
pczz

den P rlna tegen ondereeheidene A'ederlandeche eteden , ald. v E en rreeœz'dlz
g'
rie
etorm helet deW atergeuzen Enlthuizen aan te fcl'fen , b1.152.- N oodlottïy: verwoeatz'zlgen tlczzden J'f/rzzz door het geheele land,bl.153.- M isluktei//érïzl.g,om Enkhuizenof

Te
xel g'n handen te Fcrï
pkea,altl.- 0RAwzE poogt te '
reréz:ef.
vDeventer feidplcé
xfigex,
bl. 151.- IIESMAw 13E SgVTER overm eeetert Loevenstein, b1. 155.- Kloekm oedz'
g: verdedigïzlg
ran OE xttTvl'>:a en zfjl dood,ald.- ALSA '
lregkertden Staten verloj',afaee
.
'
rccr#zkA 'znaar Spanje te zenden,bl. 156.- JAJ'beslaitzf
jzlplan '
tlczzhelasting Y:-

der door te zetten , altl. - Vzoxzlcs tracht m et wc#rlzà hem tot andere gedacltten te
âr:zzéy:zl, b1. 157. - D e g:ltlt?z-zd/f
pi: Staten , de Stadhouders en leden rczl den Raad
'
pczèState en dien der Geldmiddelen '
r:z'
z:ften zzc/z tegen de Ae.#lzw , ald.- BARLAV-

xow'
r en wolacaltxEs verklaren et.zz-c/èinsgeli
jks tegen, bl.158.- AI-BA vordt cczz
het mankelett gelrcgl, altl. - # ,
1
r
,j v
'
z. huiten zïc/zzelcen door het volhardend fdg:z&etrerez'
zder Staten,b1.159.- Zeelandgedoogtde âç#z?g niet,wJJr atdeoverzgeNederlantlen daar'
in zfjx roorgegaavt, ald.- E ene J'
zl:xQte kooplz'
eAzlverlaten het land,
bl.160.- Ilet uïlztlf
g'i:zznaar Frankri
jk maaktop ALBA eenen #z'dpezIindruk, #/c# hjj'

H O

TI

onttlc/
rzle
j
.f zjnorr:
e.
v,bl.161.-

D.

Dez4p:!)'eli
*jkheden metEngeland hli
jeennog
.idzfaan,

OnderhandelLngen van oaAxzs m et r/przllAzl: N ederlanders, om zïc/z van e:nt'
voorname stad te verzekeren , altl. - D e Spaanache .
çoldaten plegen gr/p:haldadiglteden te Utrecht, bl. 162.- Reden otzcr/zzzALBA Ptrechtëtrenger heltandelde dan eenig
ander g:ltl:z',, ald. - D e /F'
tzf:pyezzzdvz verraeeen Xonnikendaln , ald.- BoscnHvlzEw
ald.

jaagthen azrfd:zè,bl.163.- OaAxzE'sgedald,1:#JJr#/z:i#enz'rczz#tll.
çlïé>âd2W,b1.161.Ax,sz
t etelt den ff/zz,
lg voor, een wlï:v!tlnonnistegen oaAxzs te vrj'zdn, b1.165.NolRcAlxEs, B.
&aLAvxowT en xsoux vertaten Brussel, ald.- De kerkvoogden éx:rezzden
A-oztizlg beriyt cpt
'
z?zden v7lrdn etaatrczzzaken.bl.166.- ke'
n1:lcng vereenlgt.
/
:1:4/:?*de
Roomacltgezlnden met de Jprr/rzzzdewz, bl.167.- ALBX witwzdz2: hepsng ï.
zlBrussel

heginnen, ald.- Z'
jn ::â.l?
i
z?:z, de?rI
'nkelzeî'a ïzzhunne deuren te laten o/aAlzlyex,
bl. 168. - DeJftzrery:?
zzen zb'
in ïzzmagt z-ldr/c aangegroeid, bl.169.- Zf
J'morde
n
p
t
d
ï
z
z
l
d
f
z
j
'
â
o
n
de
r
a
t
e
u
nd
do
o
r
E
t
,
l
z
&
.
B
E
T
I
I
,
b
l
.
1
1
0
.
I
l
e
t
y
t
e
me
n
r
lz
l
d
e
n
Br
i
elgeen
toeval, maar Fzdrgeoolg van een v7cf ooerlegd plan, ald. - De vloot taat voor de wfld
,

het tzztltcr vallen. ald. - D e W atergeuzen trekken er Jl z?ezz, bl. 171. - Luxzv

'
z
tl/rdfonergeltaald,Fzclr in n'taat '
l
ptzrzrerdedlking te etellen,en '*Przns
evns:h
evelen af
te Iraehten ,bl.172.- Bossu en nox Iplltolxxxo begeven zïc/zmethunne irl
g'g.
zlddn naal.
het eiland Voorne, bl. 113.- Doo'
r Itet opkomende '
l
mtdztlr morden zt
'
,
7' genoodzaakt te

'
?
,#
7f
g'/cczl.al(l.- ORAXJE helooft den Graaf vAy DER MARK spoedig hulp,bl.174.- Bossc
verzoekt rr?
p
r't
?n doortogt door Rotterdam , en overrompelt deze z'ftzd ,bl. 175. - ALsx
tracltt met '
?
l:rtfl
zile/Ax iirer den arbez
'# aan het kawteelte Vlissingen te laten voortzettent bl.176.- De zf/;I'n.g ran de ïzznczzliz?g van den Brielbrengt pzf:r deitzrydrïjin
hewegIng , alt
l. - De kv tzzwt#c/z: n'eltepen ,46: &oldaten, overalc/gdlmdzex, vertrekken naar Bergen op 'oom , bl. 177. - D e F fïz-z-ïzléxdr.
v morden voor mï
J'czl#:/ de&
K oninga verklaard. ald. - ZLi oxrrtzzwex versterking vïr Antwerpen, bI. 178. M en àrï
gkz genoeg zzltzgf, om geheelW alcheren van deSpanjaarden te J:prf
-jAzz,bl.
179. - M zalukte aanstag van raEsLowo op Xiddelburg, altl. - A annlag op Veere, bl.
180.- GeheelW alcheren,uitgezondeî-d Xiddelburg,heeftzzr
c/z hinnen ée'
nmaand f:yezz
deSpanjaarden verklaard,ald.- Iletgelukt stwcrlo o'AvILA vereterking ï4Middelburg
-

.

te Jrdnydzè, bl, 181.- D'AVILA poogt z/ic/zvan,Veere mee&ter te m aken , bl. 182. - Dz
xxzlt krn-'
gt het ::r:J over Veere,e.
n w oRs'
r ulordt z#A4ïz.lcl van Vlissingen, bl. 183. ALsx m aakt zpdl:rdït&dpzz, om den opstand tedempen ,a1(1.- D eA'xà/z/zïz:r.
vuleigereIt
Spaanaclte Jdz:fzzew in te nemen , b1. 181. - Ilet yefàzi; den ksa
c/ld:pz'sctld//zd/l/?:r' ,

door Bossu afgezonden, dat de llzryerl
-y'zïc/z aan d.e A:g:rïzlg onderwerpt, ald. len zoz: eeltter van de eene el/cA van andere plrff
al
.j b
ezet/'z'rzg (nnemen,ald.- Toorn

van AI,B.
& over hetgeen m en & zI E nkhuizers had m oeten lezt;ïf/'
z'
gczl, bl.185. - De z'zl#
.
rerklaart zïc/z openln'
.'k voor den ' rïz?,
v, bI. 186.- Soxov door oltAxzE tot Zl
zï/:ncwzr

e2n Gt?urdrzldlzr over W est-Friesland en W aterland aangesteld,b1.187.- Onderzoek V

oawxlz daartoe het rd-gr ltad , ald. - Soxor traeht de A'oord-llollandeehe steden clvz
'-vp ri
nsen zï
J'& te Jrdzl-gdzz, bl. 188. - D rie ltoplieden van Boscrlllulzsw loopen m et
/zzllzl: m annchappen ordr, en iv :r:wt zz-c/tonder oaAwzE's eed, bl. 189.- .LooEw lzlt
van Nassau verrast Bergen ïx Henegouwen, b1. 190. - D e zat/.g; '
van ALBA ge te gering ,

om Hplland en zeeland, en tegelt)*k Bergen tepld#/
zlïnéy:n, ald. - AI,Bx heeluit,LonzNVIJK te '
tldc-cgt,zl, ald.- Yalenciennes wordt hernomen , b1. 191. - D eZde?zzt?:zlbemagzcgdzz en w:rircz?de?z eenzge â'
c/zd/?:zl van MsolxA cELI, bl.192. - D e i:/ctjxf
?rïpg van Ber-

gen geejt vele eteden den moed,zzr
c/troor Holland en Zeeland te rerklaren.bl.193.-

tvxsv komt te Dordrecht, b1. 191.- Haarlem œclccrzzzcltaan 'é*Prlneen zï
J'
t& ,bl.195.c/z
& zI
verseheidene ateden ïzzGclderland en Overi
jssel,ald.Graaj Van tlenzfBe
rgvoo
neremt
Xechelen verklaart
' rïzl.
v, bl. 196.- ALBA eehoret het Flc-#ezlvan den
tçenden pdzlzlïz?g , 131. 197.- D e s'
ftzldzz van Holland rergaderen teDordrecht, bl.198.-

F1L1Ps vAx MARxzx vertegenwoordzgt hier den Wrïzl.
vran Oranje,ald.- LUMEV maakt
zïc/z van onderacheçdene ZMïd-spl/lwzd.
vc/t: eteden meester ,b1. 199.- K elegee&t:Jf
g'â:zl
en ambtenaren verlaten Holland, bl.200. - M ielukte cczdz*ftv van LrMEY op Amstertlam ,

bl.201.- ORA>ZE trekt den Rl
jn over en vermeentert Roermonde, bl.202.- De#:ï*

etem d T00P FTLIPS en ALBX dan vroeger, bl.203. Geldgehrek :-:1
,<e
leyer , bl. 201. - X=oI>.
: cELIneemt deel lczl het be&ttt'
u'
r bl. 205.

ZeP Spaanne
f# gvzlœ
he
f'
ïg:r

h'
et

lç 11 () IJ 1).

V1l

M ielukte clpz'lltjy van vsEulzh'
rs op Brugge en Gent, b1.206.- Ket gelukt Rotïzz ett
oz xlzu Zieriltzee aan '.
vPrineen z'
L
jde te hrengen bl.en207. - ALBA verechanst zz-c/è
aterk voor Bergen, bl. 208.- Tirlemont,Diesten Xechel
ope
ne
n voor
oaAwz
EndePFOO/'ea gel
dge
bre
k wp/re
x de
ten, bl.209.- D e zzzo/rd der Herrormden te Pari
rinn'
js,

aan , ten z'
y?p:Wgyz: Bergen feontzetten, en dehelezeraare toteen r:/#.
v&g tenopen ,

14.210.- ALBAheeftzïc/ztewzer;rereehanet,dandatâ!jverdrevenkan'
worden,bl.211.Spaanwehe5:w& x onder RoMElto overrompelen de leqerplaaie van den Arïw.
v,b1.212.DeFraneehe'
v/f#tzfezl,in #ï:z?.
vrvan LooxwxzK,krjjgen rczlxAltxxzIX hevet,Bergen 41t
ltanden van den Serlpg van Alba te z'fdlfezl, bl. 213.- Onderselteldene redenen ,welke
ALBX en NEDIX.
& czLl doen it?
wflzïf:p, het verdrag van orergaretzcx .
tenem en ,bl.214. -

LonzwlzK,@'n een draagetoel l
zïfdez'fcd gevoerd,wordtdooraanzienlfjkek
i/lpyccrozz
me
t
e
:
r
l
:
l
z
?
l
y
zï
z
z
g
.
c
z
l
o
n
t
v
an
ge
n
,
a
l
t
l
.
Ar
B
z
k
maa
kt
œ
c
/
l
ï
àà
ï
z
l
g:
x
,
o
m
Xe
c
he
l
e
naan tetak
vzdz'
l, bl. 215.- DE MEROBE i.
ggenoodzaakt met de J:ztl/zïwg de etad teverlaten ,ald.D e yfcd f' drie dagen aan de '
z/loet/: der x
çoldaten ten ,,-//i, b1.216.- ALBAtraehtzz
-c/t

in een openhaar geseltrift /zïdror:r terdrtfdt/ïg:x,bl.217.- TsEaAxal'selaat dekh/cxjaarden zvz'z'c/tdwzW estkapelleen Ylissingen,b1.218.-- StoutmoedigetogtderSpanjaarden
door het vcl:r, altl. - De togt van Mownaaoox doetden m oed der P rinegezinden zlï:,
zznken,b1. 220.- ln Holland ï' hetgeluk den k
s/cwajccr#:oz '
uleinig y
jxzzz?z'zvr
g ,ald.
Oawxzz epoort de .
rrt?/:e
vzizzlzz'c/z-Dvïfzacâ: Foreten tot ondereteuning zfjzler helangelt
'

aan., bl. 221. - De Trïz?' wordt teEnkhuizen metizzï/:zlyd?zlpzl: vreugkeontvangen ,
b1. 222. Begeeft zïc/z naar Haarlem , waar Fzf
J' deStaten van Holland heechreven

had,ald.- Kaardigt ondereeheidene hevelen uit,bl.223.- IlandeltC& Grafeli
jkStadhouder,ald. - F ç
jze J'fccrilzpd: van den Prin&,om 'e
vKonçngà'naam tegeirziï/ct,w,
b1. 221. - AI,
BA vel.eenz'
gt al zï
-j
we etri
jdkraeltten tegen de A/ortpsJ'këGeule&ten,
bl.225.- M oord en y?llzz?#:rz'zw teZutpllen,ald.- Klugtvan den GraafyzndenBerg,
1,1. 226. - JoosT van Schouwenburg tot Luilenant-Generaalen Gouverneur van Friesland
hcnoem d, b1.227. Bloedhad te Stavoren ,ald.
J#ïq
v/z//cf:aanelag van DE MODLES OT
Franeker,bl.228.Prznsgezinde Friezen r:rœcâcl#/zlscllorwlwBvxto eeneaanz.
t@en-

/t)
,'ket
voA?zgelds,waarmedeAf
J'naar Duitscl
aland vlugt,bl.229.- DowFnzosaxK begeejt
zz'c/znaar Xaarden, bl.230. - Trouwloo&heid van ltoMERo, bl.231.- Hetlotder z'fJ# ,
b1.233.- Feraehzllendeoordeelvellingen over hetgedrag derSpayt
jaarden,bl.231.Paww'
rs raadt den A/zlt'w.j'hetverleenen van eenealgeâeeler:ryv
Tbz
1'&aan,engeefteen
rt?rz'/tz.g van den noodlottIken œft
zc; der Nederlanden,bl.235.bege/dzzlï##efex zïg'x #zt
den /?d/tlcg:nz'lzlccr#ïézz'ldzltoestand,bl.236.- Getulkenq'
& van '.
#fdrztwéaéxd/leïzzpx
vc/lrï
g't'er Ax-BoRxoz, bl. 237. - Fxsrpszlet te laat v'zl,dat ALBA de man niet v'.
v, om de /?droeringen te dezzlp:p bl.238. - .D e goede rerœfczl#/t/z/dïzky 2. verbroken zz/evc/àdzt511,
:oIXA cEx.x en ALBA, ald. - M iddelen,,velke voorgeelagen ?,
t
Jt?r#:z?,om de Nederlanden fc
betlredlgen, bl. 239. - K oortzetting der onderllandelingen zzlel Engeland, bl. 2i0.-

DePrz'z?.
vzendte6zlzk:ajgeraardzgden naar ELIZABE'
I'II,om oz?#:rJ';cz?# in y:/# enmanseltappen tegen ALMX. ald.- De #/or#-/f/JJcz?#.
j'c#:echepe'
n /'!:
/ den Diemerdi
jk in het
f
*
F
2',
#,
- bl. 241. - Zù' komen teIloorn 6zlEnkhllizen heltouden /pïz/z?t
?zl,b1.212.- Dox
FIIEIIERIK heejt het op llaarlem gemunt,ald.- Het /?:&.
g lrordtïézden '
l
mzzlf:r ondevnomen,b1.243.- RIPPERDA en #:eeltutterjj'id.
d
v/zêz'/ezl,dez./c# tot hetvzïf'
:rz-f:tererdeigen ,bl.211.- XAawlx wovdtdoor OR.
KXJE afgezonden,om deA6.
g:'
z'z'
wg ter:zmc'
nderen ,1)1.215.- Derdrt
vc/ittzl.
vïp?y op den #ï
.
j: hiiSparendam mordtzenomen ,b1.246.- Dt/
Spaansehe voorhoede hegeeft zzc/znaardeatad,bl.217.- Geringeldzdf/v.z?g van Ilaarlem ,
<e

.

*.'#'

*

%--#

ald. -- KEwAU slxoplso. HASSELAAR .ald.- E ene vereterking door den Prz
'.
p.
vajgezonden,
toordt geslagen . bl. 248. - N a de tlpcï.
vc/tïzlg leyert box I?REozall
t zé'
c/t om de .
ç/c# ,
.

altl.- De àr-z':zl, door deSpanjaarden geeehoten,vorden door desccr/dp?zpdr.
vgevztl/?r, bl. 219.- Een wr/rzzzïrordtzzzt?:#v'
g afge&lagen,bl.250.- DeIlaarlemmerw

e

doen g:ltzièï,g: uitvallen , bl.251. - M ielukte pogzngen tot ontzet, altl. - W reedlte-

den.aan s:z
r#:zl
jden gepleègd,b1.252.- DeIlaarlemmeregaanrtltlrz,zleltdapper/t,
gedragen,ald.- E en algemeene é'f/rz?zwordt met groot z,:r/z':zaafgeslagelt,b1.253.Broederliefde van GVADELAFARA,b1.251.- Dox I?IIEOEIIIK wanltoopt de m
v/c# ïz?hezit 14
kri
jnen.ald.- DeZz:z'#-S/f/czl#z'c/l:etedenpzld:rz'/dz/zl:zlHaarlem metcflt?,
vwathetnoodig
heeft,bl.255,- DE xzloozA '
trordtnaar Spanje gezolîden,om '
tlcrwfevkinn tererzpt?iezp,

VI1I
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#0z?p//#'
@:x uitAmsterdam ,b1.
a
ld.
Noord-Rollandnclte wrf
@jôlzïfer& heetoken de
256. - Buzt J:#ccîd op het Haarlemmermeer,altl. D e .
vc/l
,& ezl van solox worden op de
tx nAaxlo :bl. 258.- Gelukkzgeuïfvlugt yddr:r:zl, bl. 257. - M oedz.q gedrag van zc
valten der Haarlemm er., bl.259. - D e sehepen van nossv kom en op het Haarlemmer-

meer,bl.260.- DeHaarlemmereworden â()'eenen uïfrclteruggeelagen,bl.261.-

Gebrek ïzlHaarlem , ald. - F erbzttering der Haarlemm ers, bl. 262.- Looxw lzK van
Nassau wordt aangeepoord ,der Jdzllcv?zl#: etad teItulp teenellen , ald.- D eertzdwordt
'
tlczzde /c,z#- en vcferzï
d:geheelfzléx:wf/rdn,b1.263.- Een aanrat op deSi?clzlxr/,:
.j
versehanezngen zzzïwl/zl-z,evenzeer al& eene poging ,om szzeàrl
zfd in de z'ftz# te Jrexgex ,
bl.261. - D e 'r/lczlz'dzz morden w6r/r:rd , bl.265.--M çsnoegen ïx dew/c# ,ald.- Gebrek

:'
x de Spaanscltelegerplaate :p.in Amsterdam ,bl.267.- Soxov hezet#:,'
èDiemerdi
jk,
ald.- Onderscheg'dene pogingen.om #6z?,Spanjaarden den toevoer zlczè levensmzddelen
z'/,:œzlï
J'
#:x,mçalttkken,ald.- Debelegerden/pï:#:aeenlmczll/pz
'
gdzlfegenstand,b1.268.F olelagen gehrek aan alle& ïzldeetad , bl. 269.- E ene onderltandeting m et de Span-

J-ccrdex wordt door nox >'ltxnsalK gewezgerd,ald.- Eeneàrï
JkJ'
::w#:,totontzetfzïr
's'rïzl.
vdnlegerafgezonden,mordtbi
j ltetXannenpadgeheeluiteengedrenenenr:r.
vlcg- ,
1)1.271.- E r =/r#z in dez'/c# hepaald, dat alle vlderllr: m ansehappen zïc/z.
door & zz
vv
''and zullen heenelaan , ald.- M en neem t een zlï:z:o beeluit,datdegelteeleâ:rofàïzlr
g'cwtdzal5t'z?z?p',bl.272.- E rv7/r#leektrerdraggesloten ,maarhm
v
zïcA een '
l
re,g doorden zlï

de wft
zd zçcltop genade of ongenade moet overgeren,ald.- Bevetvan ooergaveen het
hezetten van Haarlem ,bl.273.- Zoodra deSpanjaarden â
'innen de&tadzt'7'n,J:t
jyzrzlzl:zz
zi
j geregeldtemoorden,bl.271.- Op drg,ngend verzoek van Amsterdam,ï'een groot
aantatv'zlzrpwcr.
vgespaard ydsl:rt'zl,bl.275.- ALBX vaardzgtaan deafgevalleneeteden
een z'fucfz'fvk u2t,occrJfj zï
-j vermaand lc/rAn,onhr'sKonzng gehborzaamheidterug
z:keeren,ald.- Deplunderg'ng van Haarlem wordtafgekoch't,bl276.- Muzterç
j der
Spaanecheaoldaten fx delegerplaats over deachteretaltz'
g:&oldjj',altl.- DeSpanJcc
Y rden o:de Ilaarlemm ere Fl:ilen,gedurende het /?:&y ,zwareverliezengeleden ,bl.277.-

Rlppzanx wordtoz/fâ/vl,bl.278.- KExar slnxolsn.uz
ksszLAAh ontvlf
.jâfdeJ.fc#,ald.PxE1'ER nlaxsz.IlAssEsAAh mordtmetandereburgerstegen Spaaneche gevangenenéxdztl/z':ld ,
ald. - Burgemeester vAx PEh LAAw mordt niet Jzlïzpzl de'
llergz'
#ètz'>gesloten,b1.279.Het heleg en de '
t):r#e#Qfz?g Tan Haarlem i& ook é'e?
z?klk in degevolgen,bl.280.NoodlottQe.
vfccrvan hetLand na Fz:zverliesvan Haarlem ,ald.- Soxov en deRaden
van het Noorder-kwartier twk
jfelen Jt'zzeenen goeden z/ï/z'lcg ,bl.281.- Gemoedelî
jk
azlrzpo/rd van den 'rïzl', ald.- Dezedoetat'
/
zJJ;mogell
j'k f.
v,om den rf
J'czld '
uleer.
etand teJïe#ezl,bl.282.- Op '
dzlefà: voorwaarden men dep:zzvredezouizizlzldzltre
f ïn,
ald. - De 'rzl' treedt '
l
med:r in @z?#:r/lJzl#:J:'
zlg m et KAREL IX , bl. 285.- Ontrouw
van het FranecheHof,ald.- De'rïzl.
vmù'zigt;Jf verhond door LooEwlzK vanNassau
en sclloxBEho ontworpen, b1.286.- De zaak Jfï
g/
't slepende,bl.287.- LUMEY ver.

w7@<
fJ'z'f xcslvs ten dood , bl. 288.- E>TE>S en
LrxEv in Fl:c/ifezzï' gezet,b1.289. - LrxEv , na ten tweedenmale ïzlheehtenie te zf
g>x geweeet, wordt ontslagen en verlaat het

Land, b1. 290. - Sterft elïe; zondcr vermoeden rlzzvergiftlkdtezg''n, bl.291.-

Aanmerkingen over xavxlv ,en r:rA tfïéxïzl,g van z'
J'zlgedrag , bl.292.- Bossvverm aant
vAx oaozxzw EGzw , den Trïzl' ïzz Iteelttenin. te zzezn:zl, bl. 291. - F erdedigzng rczè
sowov , bl.295.- ALBA verm aant de'fdA zz,zz'c/z aan hetgezag #:# Konzttgsteonderkverpen , en :ï:#r haar eene r:rvï.//'
:zlïxaan ,maar men ,::/:daaraan geen gevolg ?bl.

296.- beoorlog J
'lç
jftïzlZeelandvoortduren,ald.- Spaanseheechepen,#ï:krvg&
-' en leeftogt fzlXiddelburg '
ulitlen Jr:zl.
gdzz,worden door de Zeel
zoz'c#:vtootgenoodzaakt
naar Antwerpen te keeren, bl. 297. - Vlaantleren heeftdeW ater- ezzBoschgeuzen te

Jl
zc#fes , bl. 298. - Spaaneelte wc/ldpdx worden op elz-:uvldoor de Zeeumen .g-îlgdzz,
ald.- E en aanalag op Tholen m gùlukt, 1)1.299.- N a een hardnekkzg gevecltt gelukt
het o'AvxLA , naar Antwerpen terug te keeren , bl. 300.- Rammekens door de Zdezzzrea
genomen ,bl. 301. - be m oèd der s /ffcz?A rq
vmordtJ,fdrdoorvederopgewekt,bl.302.-

BzAvvozh verliest drï: œchepen, ald. - In Friesland,Groningen,Overi
jsselen Drenthe
mordtde rvz.z Rehandhaafd, 1)1. 303. - Geertruidenberg door de .
prfz?zg:zizlddzloverrompeld,bl. 301. - ALBA hesluit,Vlissingen en Enkhuizen op e'
eç
nen fï
J'
# telaten ccpflz.v

(en,ald. - De v'
Mflerf
g'onder het J/cczlâ'c/l:krùkevolk merptWlplan ïz#duigen,

X
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n leger de Nederlantlen,
derlanders yc.
vfemd ,ald.- LooEw zzK van Nassau nadert met zg''
b1. 362.= Seltr'
ik der Spaqjaarden Fèï:rorer, ald.- De 'rïz?' hrengt troepen ïzlden
Bommelerwaard hù'een .bl.363.- D e F tdez'cdz/c/t: ruitere ver&laan de verkennzngstroe-

pen door n'AvILA afgezonden, b1.361. De5:2#:legers J'c/ltzrezzzïc/tïzèelagorde 02z
de Xookerheide, altl. - Ilet voetoolk '
rczl LooEw lzK wezgert te'
ll:c/zf:zl, bl. 365. - E r
woîgreettJcr#zzdààïg:&trç
jd, '
l
mclrsljhetlegervan Loozwxzm gelteetverelagen mordt,
ald.- Looswlzlt en lIENOaIK van Nassau zijn geaneuveld,bl.366.- Lof rczzGraaf
zzonzwzzK, bl. 367. - Fan Graaf HENORIK gen, bl
He
rtog cuztxs'
rorFElz,bl.368.- Jlge.369.- Oproer ozk#dz'de Spaaneche
m eeneveralagenlteid over LooEw zzx'snederlaa.
henden,bl.310.- Zï
Jhegeven zïc/znaarAntwerpen,ald.- DEREqvrssxs,
1&Renoodzaakt
hun de acltter&tallige z't?/dz
'te betalen, bl. 371. - De Zeczzltuc/z:vloot beltaalt eene
.)
groote o'
tldrl
zlfzlxïzlg op de Spaqjaarden, bl.372.- Onmankelbare moed ezèetandra&rï,jyAdïd van oRAwzE, bl.313.- Ds zAEov>rszws m aakt zïc/zgereed , den oorlog ïzlHolland

ep drie verscltillendepanten voort te zetten ,bl.371.- E en aanvalop W ormerm zelukt,

bl.375.- Op ozl#drz'
c/teïddzl:plaatsen ïzzNoord-Holland ll
jden deSpanjaarden eengroot
werlï:',ald. - ZïJ'behalen meer voordeelïx zuid-llolland,b1.376.- VALDEZ krl
jkt
idr:fmetzù'x volk naar Leiden op terakken, bl.377.- E enealgemeenerdrgzr///ni.
z
'
r/rA afgekondlgdtald.- Indl.uk melken dezec/ipo#z
kï
elv teoceg hrengt,bl.378.D e Fofftzzld:ré.en Zeeuwen g:rdn hzertegen eene occrz'
c/tv?
mz'zzg ïzz Itet licht, ald.- Dg
azovEsExs vlndt de Staten wtï:; geetem d, gelden op te Jrdzwezz. bl.380.- Holland en
Zeelandstemm en toeïzleenepor/tléxwsdltzq
vrI
'ng aan den Trïzlz',bl.381.- E er&terergadering
derKervormdekerken van Hollantl en Zeeland teDordrechl,ald.- Leiden verzuz'
zzt;, zïc/&

vanAezclroy en mondheltoeften terp/rzf:rl,ald.- JoHAwvAxnER nozsmordtW:r:J/z:55:r

over degewapende m agt ïzldeé'fcd ,b1.382.- J l detoegangen A rvlccrz' worden hezet,
ald.- D e T rfzl.
v vermaant de O t/
J/zl6rz' tot eendragt en '
r/licrdïzly, bl.383. - E r
v/r#zzorg gedragen flo/r het .
lzïfdc:lezzder Jdr:zpe
vzzliddelen , b1.381. - D e ingezetenen doen getukkige pzïlrlfl:x, bl. 385.- D e T'
rïzl.
v etelt voor , de 'luïzeelte Jpdxezz
en dedf
J'àcn door te eteken , bl. 386. - E r worden overal platbodemde '
pccrzlzigezzgeJo?z=# en irf
gwful'
g hiieengebragt,bl.387.- V&LDEZ traelttdez.lc# door é'c/z/ozlcbe-j

lojten tot tlzlf/ervldzzïzw tebrengen,ald.- Jntztlpprd der Staten op een Jrï:
/ uit Leiruet,b1.389.- krief van vArbEzaan deAdéydriz?y en #:/'volkvan Leiden,bl.390.Hetoczcr rg
j&t zlï:r Itoog gdzloe.
g, om de'c/l://:x overhetland tevoeren,b1.391.Ilardnekkig genecht fl
zz'
wc/tezl deSpanjaarden :v?BorsoT,bl.392. De ozrzld maait
uïz hetAo/r#?md.
vzex , en het ecldr hegint wferà te vtlc.
vâ'dzl,ald.- De Spanjaarden
den ,bl.388.- Ziekte van den P rz-zl.
v,ald.- In Ieeland mordteene vloot tot ontzet ziïfy:-

verlaten oAld:rz'c/tcïA zz: aterke punten ,bl. 393.- Tweedragt ïzt Leiden , altl.- W aarWg gedrag van P.A. vA> 'PER BrERFF,bl. 391.- Ilongern'nood en pe&t hinnen Leiden ,
bl. 395.- E en 'r/rz?zoo d u2tltetA oordlzl:.
vfdzlzet#:;landgeheelonder Ylz:r,bl.396.-

Devloot nadert en de Spanjaarden zl:zn:zzoveral de vlugt,altl.- Geveeht zvœq
vc/ldl
deSpanjaarden ezlde Zde?zlzwc/t:eehepe'
n ,bl.391.- De Lezdenaare ontdekken,datde
'cAczl' te Lammen verlaten ïz',bl.398. - Leiden ontzet, bl. 399.- F urlge dczliz:gging rppr de '
tl:rf/.
vyïzly , ald. - Ilet .V':A Jï
J': heetuur '
l
m/rdr veranderd , b1. 400. rz
g
r
r
,
bl
.
401.
P.
A.
vAw
DER
NVERFF, bl. 402. - J.vA>
D e Sooéx-c/zppl vordt opg:
.
ozR noxs, ald. - J. vAs uovT, bl.103. - '
W .K.spEELxAx, ald. - B.x.vAw xzvLEN , bl. 401.
M uzterf
g' der Spaansehe woldaten , ald. - Zï
J'zl
j'n Toornem en&
Utrecht te Plunderen, altl. Zi
j oorAzzvan daar verdreven,b1.105.- Opdragt der
verheid KJA Holland en Zeeland aan den ' rïnœ van Oranje,bl.406. - Xuvs
ffo/é'é.fe O'
vA> uox.v door ohxwzz naar Woord-llolland gezonden ,bl.407. - D e 'rz-w.
v drzngt m et
xcdrl
zk aan op #:r m aken zlcx eenzge rcw/:bepalçngen op hetpp:z'flzl
zr de&lande,bl.408.D e 'rïz?' aanvaart zf
-j
zl: waardzglteid,b1. 410. - W at'
Yc.
vde oppermagt'
tlcx den
'rïnœ? bl. 412.- M hlukte aanelag van A zlP rzns op Antwerpen, bl.é13.- ORAwzE
traeht de zaken fx Zeeland op eenen geregelden voet te brengen , bl.411.- N ieume
zeydzfzlg ontmorpen op de regerz'zw van Holland, bl. é15.- ORA/JE neem t het Itooghe-

'
tp'
lzld, ltem opgedragen,aan,bl. 417.- Stelte:zlg: veranderzngen wopr,bl.418.Spanjepolet &zzPrz'zl' over eene'
rdrzodnzug,bl.419.- J'
ntmoordvanohAwzz,bl.420.lxzowllus wordt lél Smeedenmaler4lcz';volTz daart@eaf te zenden,b1.121.- Krach-

I N H 0 U D.

xf

tlg antmoord rJN
znrin&, bl.422.- D e #/liN mezgert vrv-'/t:ZW van g@#z#f:z?'r
toe te 4'fcczl, b1. 423.- E enenadere onderhandeling m et Mi'
l'zlzwEssz en zAx vAx '
zaEs-

roxo,ald. - De afgevaardigden van deStaten drïzl.
çdl aan op de rerlmt)'
dering der
nreemde henden,b1. é21.- ST.ArnEgownz,methetzeljdedoelatkezonden,slaagt elfer
heter,en de ozlwr/ltzzlddfïelg:zzmorden rooreer.tgeetaakt,bl.426.- D eTrïzlz'Iteeft
veden ,de rr:d-g:zïzld/zeïd van Flsrps te vcnzrovoezl, bl. 427. - De vloot,door rxLlps

tegen ozte Land uztgevust,wordtzlïefafgezonden,b1.*28.- DeKeizer ïemede'
lm:ràzaam , om eeneJ:rrdtfïpïzly tue&ehen den ffpzlfxg en den P rïzl'totz'zcnd teâreelg:x,ald.-

LEoxxxvsmordt door den Zczldrpv d afgezonden,om metden 'rfzl' teonderltandelen,
bl.430.- De 'riz?' '
trederlegt aldepunten,dieïzlden Jl.
vllrïd/'van Lzoxzwvs zf
-jx
opgenomen.bl.431.- Zamenkomatdevc/gdrccrWgAzlvan den Kelzer vnezdeStaten
4x Dordrecht,bl.432.- DeGemagtzgdeno/rdex van Jeï#dzç
jden henoemd,bl.433.OaderhandelI'
ngen te Breda geopend , bI. 431.- Scnw AR'
rzzxBvso vertrekt oed:r naar
Duitschland,b1.411.- De onderhandelingen '
œ/rdea ajkehroken,b1.446.- Aanmeràzlydzl omtrent de vredesonderltandelingen , altl.- De vredesonderhandetg'ngen te Breda
hehhen veel toegehragt tot het Jdztl:ri:zz der Gentsehe Jdrredïéxzrzlg , b1.450. - OaA>z=

denktwï6z:ztl:ptannen vïz,om denSpanjaarden ajhreuk tedoen,ald.- Humeli
jk van

den 'rzr
el,
v m et cHAalzol'l'
z de Bourbon , b1. 452. - In Noord-llolland fœ m en op zf
J'z?,
hoede rl dzz eenen aanelag & .
v ri
J'czl#>,bl.451. - E enepoging pczzsowox , Haarlem te
hemagtigen , mielukt. bl. 455.- Pogzngen der Spanjaarden,zçcltvan Noord-llolland
m eester temaken ,bl.156.- M aatregeten '
rlzzsowov ltiertegen,ald.- W reede regt.
b
.rervolging tegen e:zlïv:Roomechgezinde A,
zzï.
vlïedezz,bI.457.- Hlyrlto>:s hem agtzgtBuren .bl.
460.- Xowoawoow vermeestertdescltansen ctza ItetHollandscheDiep ,bl.461.- M oord door
de
ks/czljclrA e
zte Oudewater getp
leegd,b1.463.- Schoonhoven bezet,461.- W oerden
4ngeeloten ,bl.,
i65.- J anelag '
ltzzl I)El4>rovss>rws op Zeeland, ald.- M erkmaardige togt

der Spaqjaarden.bl.468.- Bommenede mordt vermeeaterd,bl.172.- Zierikzee hete-

gerd , bl.413. - E ene pogzng rczl I)E RoBtEs, Texel en V -ieringen te verm eeeteren
vzlï.
vl/ziz, b1. 175. - ORAwJE rersterkt onderscheldene punten ïzl Zuid-Holland, ald. -

Pogzngen, Friesland en Amsterdam aan deSpanjaarden te ontnemen, mgùlukken, bl.
476.- Geldgebrek der Spanjaarden,bl.477.- M ienoegenvan I)E ItEov>rsyrws,bl.478.Oproer der ki/clzlecle eoldaten ?z,:ydz?œ manhetalg-ng ,ald.- Geldgehrek ïzzHolland en
Zeelqnd, b1. 479. - D e Staten ieéxïzlzl:zl naar vreemde hulp om te z/zl, bl. é80. Raadplegingen Fzï:ror:r, bl. 482.- Er o/rd; onderhandeld m et Engeland,bl. 485.-

Jntwoord van ELZZABETU aan nzCu.
&MPIGwI.door nz zt>:
ouEsEws afgezonden,ald.- De
onderltandelg'
ngen zzlefELIZABETU loopen vruehteloos c/,bl.486.- OaAwzx knoopt onderAtzzl#elfz?pezl aan wzel Frankri
jk, bl. 487.- Zï
J-worden voor eenen geruimen fï
J'd geetaakt,ald.- Deq
çcâcel.
vezzJZ
J
C'Krimpen worden cczzdeSpanjaarden ontnomen,bl.488.Zierikzee mordt door Noyolt.
xt4ox m eer en zaddr benaauted, ald.- Onderzoek naar het
verltaal, datde T rzrzl.
vaan het hehoud van het land Yczll/pi?z, bl.489.- DE lty:ocEszws

œterft teBrussel,bl.490.- Feranderzng v'
zldetiidrekening onder zfje heetuurïzw:&y mordt metdezelfde kracht voortgezet,bl.194.- Tussehen Hollanden Zeelandkomt
eeneelctzz:ztl: vereenlkzng tot J'fcz/tf,ald.- Dezacgr.welkedeTrv'
,zlz'reed& ïx Holland
uztoefende,wordt tot en door geheel 'eeland uitgeetrekt,bl.195.- Omecltrç
jnzng
van de magt rczlw lx-x-Ex l,ald.- F an de Staten, bl. 496.- D e hetrekking occrïzz
hetvolk voorkomt,bl.497.- DeWrïzlz'zoektgelden Jf
g'
::zztesr:pydzl,om denirï
gk
noort te zetten . b1.499. - M hlukte aanelag pcz:sowov tegen Xuiden,bl. 500.- XoxosAoox hli)'
lt Iierikzee naauw ïzlw/zlïfezl, k1.501.- Ferseltillendel&Ji:x van onverz'
c/zr//câ:zlltcïd door de Zdelzzpex aan den dag gelegd,bl.502.- E ene vloot,tot ont.
zetvan zierikzee afgezonden, f
mor#zdoor MolnnAGox verelagen,bl.503.- Bovso'
rkomt
Aïerlf
g'om ,altl.- zieriltzeegeeftzïc/làfjverdrag orer,b1.501.- BLoxsvA> Thzsroxo
mordt tot W dzzlïrccî van zeeland henoem d, bl. 505. - D e p/:#4 verstandhouding m et
Engeland mordt door eene breuk /?:#r:z##,ald.- M uztzucht der Spaanacheœ/J#c,e>
wegene cc/zlerwlcffk : eoldii, bl. 506.- Zi
j verlaten Schouwen en trekken naar Braband,bl.507.- M aken zïc/zmeester rcz,Aalst,bl.508.- Brief van vzabvoo,ald.De ffpzlfzly belooft de 4',/etfïye eoerkomat'
plzloox zAw al& Landvooad,bl.510.- De

voerd, bl. 192.- D eRaad rczzState aanvaardt /le; Opperbemind, bl. 493.- D eoor-
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staten van Braband, Vlaantleren en Henegouwen mapenen zieh tegen deSpanjaarden,
ald.- SAlcuo o'AvxxaA verklaartopenlt
j'k,dat Jz
.
'
/ zM%eltom de /ace//zïf:zl van & zè Raad
x x State wï:z bekom mert, bl.511.- D e D lzïll.
c/tdr' verlaten Vlaanderen ,ald.- D e
Spanjaarden e/dyen zicA
Spaanache henden Y/rdex uçt Holland onthoden ,bl.512.
overal J#'
vlclz
* demuitelzngen,ald.
lbrin& van Oranje verzuzmtniet van dezen .
nan zaken ,ter hevordering Jf
J'ldr oogm erken,voordeettetrekken, bl.513.- Ihj''c#rt
l/;
verhond m et Holland en Zeeïr Xiddelburg aan de andere é':Ydz'f:zl, om hen tot
den Heer van Hierges, ald.- beRaad
land te irezlgep,ald.- Merkwaardzge Jrfe/ aange
,
ocx State en de G:#:f-: Raad Yorddzz te Brussel vangen genom en, bl. 511.- E rver-

wcAfy'
zlr van deStaat&drukkers
j'teBrusseleen rdrA Wgwc/trifthieromtrentfzlhet Sc/tf',
bl.515.- DE RUEOA oordeelt/ldrzk
j'n p/zk;,hetJdz.zz:lzr van zaken op zïci tenemen,
bl.516.- D'AvILA houdt den toegang tot Vlaanderen open ,ald.- DEBAcKxhz verklaart
gezntwlfgd te zù'zz, om met den 'rfx' onderhandelzngen aan te knoopen,bl.517.DeStaten ocn Holland magtzgen afgevaardigden,om metden 'rizlœdaarover teraadplegen,b1.518.- D e Dlzizz'cldr' maken met deoproerzgeSpanjaarden ïzlBraband gem eene zaak , ald. - In de r4rgcA ripg van de Staten ?7/4 Vlaanderen te Gent worden

deSpanjaarden voor r!)Wn#- de&fczld.
vverklaard,bl.519.- OaAwzz laatA gzlx/lke
gelegenhezd ter J:r/rddrïelg zk
jner plannen zlï:rongehruzktr/orillkccp,b1.520.DenRaad van State verklaartatle Spanjaarden,d2ezïc/zmetdemuitende&oldaten fslaten,voor rfjlx&x de& !Jx#', ald.- Iletgczcy van bERrEI)Amordtr/or onmettig
verklaard, bf.521.- DeRaad van State verzoekt aan Holland en Zeeland,om Vyevaardzgden naarBrussel,Gentof Bruggetezenden,ald.- ORAwzzmordtverzoehtzgzze
kri
jgemagtuï;Vlaanderen fertgg ter/di?ezz,bl.522.- DeJt
.
yd:zl.
gdr/g:n ajgevaardzaden regtvaardzgen ltun gedrag Jf
g' de elcJllrïge Koreten en E deten ,ald.- Ingevolae
e:x kraclttig vertoog mczl den Prv'zd' van Oranje,qrordtdoor de a#lt
jydzzl::zl:Staten cczz
vxLxpseenen Jrïef gewchreven, bl. 523. - De AJc# van Stateg:V;op Aïeym laettot
het v:r'
rdzl van 'oldcz:n en m atrozen, b1. 527.- D oel ran het âz
g'
rddzlr/ewel der A J#tzm eene Staten , bl.528. - Be&luzt der Staten van Braband, Vlaanderen en llenegouwen ,
om m et de é'dlcœzï.gA zl van den Trïzl' en de Staten mczlHolland en Zeeland te Gent over

den vredete onderhandelen. ald. - lnhoud van den lcœfsrï:/ der afgeoaardigden '
r@>
Braband, Vlaanderen en Henegouwen,bl.529.- Laethrief derJ/gdpccrW,
gd:xvan den

' rfzle en van de Staten , bl. 530.- E r '
?m/r#l een Ycpdzlwzï/.
vrczl# voor ozlldpcllA x

tç
jd gesloten, bl. 532.- Onder&chepte irïerdl van den ff/zzfelg en nzRrEox,ald.Ilulp van den 'rïwœ tegen de kgczl'ccrd:n teAalst,bl.533.- NoodtottzgegeheurtesfwteXaastricht,ald.- Er Yorddzzkrç
jg&hendennaarAntwerpengezonden,om dezewlcd
tegen deSpanjaarden tebenehermen,b1.535.- Zqj
.'trekken dez'zc#hinnen,bl.536.D e hezetlfel,g van F
t:zkasteèlontvangtversterking, b1.531.- DeSpanjaavden vciex
zieltmee&ter wcx dewlcd,ald.- Iletmoorden enplunderen '
œor#,met dezeydemoede
g:pl:dgd ale ïp zutphen , Naarden enz., b1. 538.- Ilet verdrag zzle.
vc/tdx de é'zlfvan Braband enz. en den 'rïzl' van Oranje metHollanden Zeeland mordtteGentaf-

veàpwdïyd,b1. 540.

